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ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰੰਥਾਵਲੀ- ਜਿਲਦ ੧੪ 
ਟੀ 

ਪੰਜ ਪਲ ਪੱਗ ਉਰ ਪੰਨਾ ਰ੍ _ ਵਿ ਇਤ ਗਲਿ 

ਰੁਤ ਛੈਵੀਂ-ਜਰੀ। __!. | _।ਦਨਾਲਦਾਸ ਨੰ ਵਰ । ਹ 
ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ _੩੫੫੮੭੬__ੋਫੌਰਨਾਮਾਂ।  “ ਵਿ ਕੌਰ ਯੁੱਧ ਆਹੰਭ । ਹ ੩੬੫੮੨ ਸੰਢਰਨਾਮਾ । ਦੀਨਿਓਂ ਚੜ੍ਹਨਾ । ੫੮੫ਢ੮੩ 

ਲਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੂਬਣਾ । ੩੭ ੫੮੮੬ ਐਨ ਪਹਿਲਾ। [ 
ਚਮਕੌਰ ਜੈਗ-ਜਾਰੀ । ੩ਦ' ੫੮੯੦।ਮੰਗਲ । ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਜਾਣਾ। ! ੧੫੬੮੮ 
ਬਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ।੩੯(੫੮੯੪ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੈਸ । ਤਿੱਤਰ 
ਬਾਬਾ ਦੇਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਧ।੪੦੧ ੫੮੯੯) ਉਧਾਰ । <ੰਘਣੀਆਂ ਸਿੰਘ! ੨ ੫੯੯੬ 
ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਟਤ੧। ਚਮਕੌਠੇ ੫ ਬਦਰ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ, 

ਨਿਕਲਨਾ । ਰ੍ ੪੧੫੦੩  ਸਿਉਰਾਮੀ ਆਇ ਗਮਾਂ! 
ਵਾ '੪੨੫੯੦੮ _ਵਿਚ ਜਾਣਾ । [ ੩੬੦੦੧ 

: ਮੋਤ ਜਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੂਬਣਾ /੪੩।੫੯੧੩ ਕੋਟ ਕ ਕਪੁਰੇ । ੪੬੦੦੬ 
ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ । ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ [ਸਰਹਿੰਦੋਂ ਵੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । 

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਤੇਰਾ 1 :੪੪੫੯੧੭, _ਢਿੱਲਵੀਂ ਕੌ ਕੋਲ ਪਾਸ । ਧ੬੦੦੬ 
ਹਰ । [ 

ਮਾਂਛੀਵਾੜੇ ।- ਮਾਹੀ 1 ।੪੫੫੯੨੧ ਕੋਠਾ, ਮਲੂਕਾ ਗਰਾਮ । ਇਕ, 
ਉੱਚ ਦੋ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ । ੪੬੫੯੨੧' ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। _।` ੬੬੦੧੬ 
ਕਰਦ ਭੇਟ। ਟੂ੪ ਪੁਰੀਆ ਸੱਯਦ ।੪੭, (੫੯੩੦ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ । [ | 
ਵੱਤ੧ । ਨਬੀ ਜ਼ਨ ਖਾਂ ਵਿਦਾ । ।੪੦੫੯੩੪ ਜੁਗਰਾਜ ਦੌਂਟ । 7੬੦੨੦ 
ਮਾਂ ਰਹਿੰਦ ਏਜਣਾ । ਰਾਇ | | ਦੈ ਦੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ । 

ਕੱਦ ਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਥਯਾ ! ੪੯੮੪੦) ਮਾਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਿਦਾਵਾ । ੮੬੦੨੪ 
ਮਾਹੀ ਦੀਂ ਜਬੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹਿੰਦ ।੫੦੫੯੪੫ਮਾਂਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਜੈਗ ਰ 
ਮਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀੰਹੰਦ । ੫੧੫੯੪੯ ਕਰਨਾ ! 1 ੯੬੦੨੮ 
ਮਾਹੀ ਦੀ ਲਬਾਨੀ ਸਾਕਾ ਸਰਦ ।੫੨੫੯੫੨ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣੇ ਜੰਗ । ਰਤ 
ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ।__| | __'ਮਾਈ ਭਾਗੋ । ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ | 

ਦੀ£ ਘੂੱਜੇ । ੫੩੫੫੮] ਮੁੜਨਾ । ੧੧ ੬੦੩੭ 
-ਗਾਇ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਦ ਠ। ੫੪੫੯੬੨ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀਆੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾੰ । | 
ਤਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ | | | ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ । ੧੨੬੦੪੪ 
ਦਰ£ਨ । ਸ਼ਮੀਰ । ੫੫੫੬੬੬ ਮਾਈ ਭਾਗੋ । ਚਿਰਜੀਵੀ ਨੂੰ | 

ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦਬਾਯਾ । ਸ਼ਮੀਰ ` ਤਾਰਨਾ। _- ੧੩ ੬੦੪੪ 
ਦੇ ਅਨੌਕ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ | . `[ਖੇਸ ਦਾ ਟੇਸ । ਵੇਂਗਫ਼ਾਂ ਨੂੰ | 

- ਵਿਚ ਭੁਗਾਏ। ` _ ੫੬ ੫੯੭੦ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ! ਬਾਜਦ ਪੁਰ ੧੪੬ ੦੪੯ 



੫. 

ਛਾ ਗਿਤ ਲੰਅ 
ਘੇਗੜ ਉਧਾਰ । ਹੁਕਮ ਨਾਥ /੧੫੬੦੫੬, ਧਰਮ ਸਿੰਘ । ੩੪੬੧੪੦ 

ਕਾਂ, ਸਰ4 ਉਧਾਰ । _ਬੈਰਾੜਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌੱਂਸਣਾ। _3੫੬੧੪੪ 

ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। _` (੧੬ ੬੦੫੮,ਾਦੂ ਦਾਰੇ ਬਿਬੇਕ । ੩੬ ੬੧੫੦ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਦਾਨ ਸਿੰਘ _| ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਭਭਾਰਾ । ਭਾ: ਦਯਾ _! 

ਨੇ ਅੰਮ੍ਤ ਛਕਿਆ । (੩੭੬੦੬੧ ਪਗ ਵਨ ਆਏ। _੩੭੬੧੫੪ 

ਬਹਿਮੀਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮਤ ਛਕਾਯਾ । ਰ੍ ਸਿਫਰ । ਬਘੌਰ ਵਿਚ ਫੇਰਾ। _ੜ੮੬੧੫੮ 

ਦਿਵਾਨੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ! ੮੬੦੬੫ ਬਘੋਰ ਵਿਖੇ ਜੈਗ । ੩੯ ੬੧੬੨ 

ਸ੍ਰੇਡਸਰ । ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਲੈ ਪਾਸ ।੧੯ ੬੦੭੦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ । _8੦ ੬3੧੬੭ 

ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ । ਦੋਨੋ ਮਹਿਲ ਮਿਲੋ ।੨੦੬੦੭੫ ਬਰਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ | 

ਚੱਬੇ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਰ। ਭਾਈ ੍ ਦਾ ਜੈਗ । ੪੧ ੬੧੭੧ 

ਭਗਤੂ ਵੰਸ਼ । ੨੧੬੦੭੯ ਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਿ 
ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ । ਭਾਗੋ । ਡੱਲਾ /੨੨ ੬੦੮੩। _ ਰਾਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ । ੬੧੭੫ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ । ਦੋੱਲੀ ਜਾਣਾ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ [ 
ਦਜਾਲਦਾਸ 1 '੨੩।੬੦੮੭। ਓਥੇ ਛੋੜਨਾ । ੩ ੬੧੭੯ 

`ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਕਾਣਾ ਦੇਉ ਕੱਢਣਾ ।੨੪੬੦੯੧/ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਾਰਕਪੁੱਤ੍ਰ। ੪੪ ੬੧੮੩ 

ਸੱਸੀ ਦਾ ਗੀਤ । ਬਠਿੰ ਤੇ ਦੀ ਕਥਾ।' ਮਥੁਰਾ; ਬੈਦਰ । ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ | 

ਦਜਾਲਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ । ੫੬੦੬੫ ਨਿਰਨਾਂ । ਆਗਰੇ ਪੁੱਜਣਾ । ੪੫੬੧੮੭ ̀  

ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਯਾ । ਤਾਪ ਹਫਾਯਾ ॥ ਖਾਨਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ । 
ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਬਡ ਦੇਖਿਆਂ ।੨੬ ੬੧੦੦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ । ੪੬੬੧੯੧ 

ਮੀਂਹ ਬੈਦ ਕਰਾਯਾ। ਭ ਬੂਲਣ ਨੌ ਨਿਧ ਖੱਤ੍ਰੀ । ਕੇਸ਼ । ੪7੬੨੦੩ 

ਜਿੰਪ। ੨੭।੬੧੦੫ ਖਾਨਖਾਨਾ । ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਉੱਤ੍ ॥੪੮੬੨੦੭ 

ਸੰਗਤ ਨੂੰ ' ਟੈਗ ਸਿਖਾਯਾ। ਭੱਲੋ ਸਿੱਖ ਸੂਤਾ ਢਾ ਧਰਮ ਰੱਖਯਾ । ੪੯੬੨੧੨ 

ਨੂੰ ਅੰਮਤ ਛਕਾਯਾ । [੨੮੬੧੧੪੦ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ । ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ! 

ਫੂਲਵੈਸ਼ ਦ ਦੇ ਵਡਕੇ । ਬੰਗੋਹਰ । ਕੇਸ਼ਲ ਸਿੰਘ । ੫੦੬੨੧੬ 
ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵਰ । ੨੯ ੬੧੧੪ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਕਰਾਰੋਂ 

ਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ । ੩੦੬੧੧੮ _ਫਿਰਿਆ । ੫੧੬੨੨੦ 

ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸ਼ੋਟੈਰਾਜੇਬ ਪਾਸ। '੩੧੬੧੨੨ ਹੀ 
ਐਨ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਅੰਭੈ। _! 

ਰਾਮ ! ਦੀਵਾਨੇ ਚੋਰੀ ਨੱਜੇ । ।੩੨੬੧੨੮ਮੰਗਲ। ਸ਼ਾਹਦੀ ਚੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। ੧੬੨੨੪ 

ਡੱਲਾ ਨੁੱਸਿਆਂ । ਨੌਹਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਯਾ । 
ਜੋਤਸ਼ੀ । ਭਿਤ ੬੧੩੪ ਕਰੰਹਲ ਪੁਰ । ੨੬੨੨੯ 

ਕਬੂਤਰ ਜਿਵ/ਏ । ਪਰਮ ਸਿੰਘ _'___।ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰ ਸਾਧੂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਸ! ੩੬੨੩੨ 



ਪ੍ਰਮੈਗ (ਐ ਪੰਨਾ ਪਦ. ਲੀ 
ਨ [ਆ 

ਨਦੈੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਿੰਨ, ਵੱਸੇ, ੪੬ ੨੩੫ਉਪਦੇਸ਼ । ੨੧੬੩੨੨ 
ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ । ਬੈਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਡਰ 
ਮਿਲਾਪ । ੫੬੨੩੯ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 1 ੨੩ ੬੩੩੦ 

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ੬੬੨੪੩ ਜੋੜੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਵਿ 
£ਦੇ ਨੈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ । ੭੬੨੫੧ ਸੈ ਮਿ ਰਾਇ ਦੀ 
ਬੈਦੇ ਦੀ ਵਿਜਯ, ਦਲ ਵਧਣਾ। । ਸਹਾਇਤਾ । ਤੀ ਵਿ 

ਸਢੌਰ। ਮਾਰਨਾ । ੮੬੨੫੭ ਮਹਲਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ / ਬਾਬਾ ਬੇਦਾ। 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। । ੯੬੨੬੨ ਘੇਰੇ ਵਿਚ । [੨੬੩੪੭ 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਾਰਨਾ । ਸਰਹਿੰਦ ! ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ 

ਉਜਾੜਨਾ । ੧੦੬੨੬2। _ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ । ।੧੧੬੨੭੨ ਸੰਤਿ । ੨੭੬੩੫੨ 
ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ । ੧੨੬੨੭੮ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ਼ਕ ਪੁੱਤ੍ਰ।. _!੨੮੬੩੬੦ 
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਾਲਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ । ੨੮੬੩੬੩ 

ਬੈਦੇ ਦਾ ਤੇਜ ਛੀਨ । ੧੩ ੬ ੨੮੨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕਾਗਣਾ । ਝੇ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, _ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ _| ਮਾਰਨਾ । 2੦੬੩੬੭ 

ਆਦਿ । ੧੪੬੨੮੬ ਪਾਲਕ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ । _|[੩੧੬੩੬੯ 
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। [ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ । ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਮਥਰਾ| 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ।੧੫੬੨੯੦। _ਗਏ । ੩੨੬੩੭੩ 
ਖਾਲਸਾ ਤੀਜਾ । [੧੬ ੬੨੯੩ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ । 

ਗੁਲ ਖ਼ਾਂ ਪਠਾਣ । ੧੭੬੨<੮ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਦੇ । ਪਿ 
ਪਠਾਣ ਨੇ ਜਮਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਯਾਨ । ੪੬੩੮੧ ' 

ਮਾਰਨੀ । ੧੮ ੬੩੦੧ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਦੇ ਸੋਢੀ । ੧੬੩੦੦ 
਼ਖਮ ਸੀਉਣੇ । [੧੬ ੬੩੦ਪ/ਲ ਅੰਤਲੇ । ੩੬੬੩੯੩ 
ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਤੋਪੇ ਟੇ । ਜੱਗ ਕੀਤ੨੦ ੬੩੧੯ | 

੧_ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆੰ ਮੱਲਾਂ ਦਾ । _ ੬੨੬੦ 
੨, ਤਸਵੀਰ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। __ ੬੩੫੧ 

-੪€ 



_ ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੫੮੭੭) ___ ਰੁਤ੬। ਸੰਸੂਬਪ 
੩੫. [ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ] । 

ਦੋਹਗਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਕਾਇਮੀ ਬਿਰੇ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। ਪੀਛੇ ਲਸ਼- 

ਕਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੋ ਖੋਜਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਂਹਿ” ॥੧॥ ਲਲਿਤ ਪਦ ੬੮॥ ਕੇਂਚਢਿਤ ਕਹੈ' 

“ਗੁਰੂਰਣ ਜੂਬਯੋ ਬਹੁਤੈ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਅਰ੍ਯੋ ਰਹੜੋ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਬਡੇਰਾਂ 

ਬਿੰਦਹਿ ਬੀਰ ਬਿਦਾਰੇ? ॥ ੨ ॥ ਕੈਚਿਤ ਕਹੈ' “ਅੱਗ ਹੀ ਗਮਨਜੋਂ ਖੋਜ 
ਤਰੈਗ ਨਿਹਾਰੋ। ਨਹਿੰ ਮਰਿਬੇ ਮਹਿ ਰਣ ਤੇ ਆਵਤਿ ਕਰਾਮਾਤਿ ਅਤਿ 
ਭਾਰੋ ॥ ੩॥ ਤਮ ਮਹਿ ਲਰਤੇ ਕਛੂ ਨ ਸੂਬਜੋ ਕੋ ਬਚ ਕੌ ਲਰਿ ਮਾਗਾੰ । 

ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੀਰ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰਜੋ ਖੇਤ ਰਣ ਭਾਰਾ? ੪॥ ਇੱਤਯਾਢਿਕ 
ਮਿਲਿ ਨਿਰਣੈ ਕਰਿ ਕਰਿ-ਕਿਤ ਗਮਨੰ?-ਨਹਿੰ ਸੂ ਸੁਝੈਆਗੇ ਤੇ ਪਾਛੇ ਤੇ 
ਆਵਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਧਿ ਬੂੜੈਂ” ॥ ੫ ॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਤਿਮਰ ਪਰਸਪਰ 

ਲਰਿ ਮਰਿ ਘਾਢਿਲ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ । ਸੁਰਤ ਮੈਭਾਰਿ ਸੇਭਾਰਿ ਪਰੇ ਮਗ 
ਤਾਸ ਕਰੈਂ ਉਰ ਭਾਰੀ ॥੬॥ ਜੇ ਅਨੌਦਪਰਿ ਕੀ ਬਡੁ ਸੈਨਾ ਰੋਪਰ ਲਰਿ 
ਲਰਿ ਹਾਰੇ । ਤਿਨ ਤੇ ਛੂਟਜੋ ਸੈਗ ਗੁਰ ਕੋਰਾ ਪਚਿ ਪੰਚ ਝਖੇ ਗਵਾਰੇ॥੭॥ 

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੋ ਦਸ ਲਖ ਪਹੁੰਚੀ ਤਿਨਹੁੰ ਗੁਰੂ ਸੱਧਪਾਈ।ਨਿਕਸਿ ਅਨੰਦ 
ਪੁਰਿ ਤੋਂ ਬਹ ਜੂੜੇ ਰਹੀ ਚਮੂੰ ਪਿਛਵਾਈ ॥ ੮ ॥ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਬਮਕੌਰ 

ਤੁੰਗ ਥਲ ਆਇ ਸੁ ਕਾਇਮ ਕੀਨਾ”। ਦਈ ਸਕਲ ਸੁਧਿ ਗਯੋ ਜਾਟ 
ਇਕ “ਹਮ ਕੋ ਗੁਰ ਗਹਿ ਲੀਨਾ॥੯॥ ਦੈ ਸਜਾਇ ਘਰ ਛੀਨ ਸੁ ਲੀਨਾ 

` ਆਪ ਬਰਜੋ ਥਿਚ ਆਈ।ਚਾਲੀ ਕੈ ਪਚਾਸ ਮੈਗ ਭਟ ਹੈਂਅਪਰ ਮਰੇ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਨਰ ਦਾਰਾ ਜੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ ਦਏ ਕਾਵਿ ਬਰਿਆਈ । 

ਭਯੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਗਢ ਲਖਿ ਕਰਿ ਹਰੈ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਲਰਾਈ॥੧੧॥ਨਹਿੰ 
ਮੁਰਚਾ;ਨਹਿਂ ਪਰਖਾਦੀਰਘ; ਪੌਰ ਠੌਰ ਨਹਿ ਗਾਢੀ । ਗਮਨ'ਤ ਮਾਰਗ 
ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾ ਚਲਹੁ ਆਪ ਲਿਹੁ ਕਾਵੀ? ॥ ੧੨॥ ਸੁਨੋ ਤਰਕ ਤਬਿ 
ਹਯਨਿ ਧਵਾਏ ਗਨ ਥੋਂ ਸੇ ਧੁੰਕਾਰੇ। ਉਡੀ ਧੂਰ ਅਸਮਾਨ ਗਯੋ ਭਰਿ ਬਡੋ 
ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰੇ ॥੧੩॥ ਛਾਦ ਲੀਨ ਸੁਰਜ ਕੌ ਸਾਰੇ ਹਾਬ ਪਸਾਰ ਨ ਵੀਖੇ। 
ਜ਼ਲੀ ਆਇ ਚਮਕੌਰ ਚਮੂੰ ਸਭਿ ਉਛਲਿ ਸਮੁੰਦ ਸਰੀ ॥ ੧੪॥ ਸ੍ਰੋਯਾ॥ 
ਜੇ ਤੁਰਕਾਨ ਬਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹੌਂ ਤਿਨ ਨਾਮ `ਸੁਨੋਸਮੁਦਾਈ:-ਨਾਹਰਮਖ਼ਾਂ 
ਭਟ; ਰੈਰਤਖ਼ਾਂ ਪੁਨ, ਖ਼ਾਨ ਪੁਲਾਦ ਨੇ ਬਾਗ ਉਠਾਈ।ਖ਼ਾਂ ਇਸਮਾਇਲ, 
੧ ਜੀ) 2ਭਦ ਨਜੀਂ । ੨ਲੋਣ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੋਣ ਲੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ੧ਅੱਗੋਂ 

ਫੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋ ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਛਦੇ ਹਨ । $ਖਾਈ। 



੨ ੮ਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੂਰਜ। . _ ( ੫੮੭੮) ____ ਰਿਤੁ੬। ਅੰਸੂ੩੫, 
ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਂਦਰ; ਖ਼ਾਂ ਅਸਮਾਨ ਅਯੋ ਢਿਗ ਧਾਈ।ਖ਼ਾਂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਹਾਂਨ- 
ਖ਼ਾਂ ਬੀਰ ਪਠਾਨਨ ਭੀਰ ਗਨੀ ਕਿਮ ਜਾਈ ॥੧੫॥ਕਿੱਤ। ਮੀਆਂ' ਖ਼ਾਨ, 
ਭੂਰੇਖ਼ਾਨ, ਨੈਦਖ਼ਾਨ, ਠੂਰੇਖ਼ਾਨ, ਫੂਲਖ਼ਾਨ, ਗੁਲਖ਼ਾਂ, ਹੁਸੈਨਖ਼ਾਨ ਧਾਯੋ 
ਹੈ। ਬਲੀ ਬੇਗ ਮੁਗ਼ਲ ਕਮਾਨ ਗਹਿ ਬੇਗ ਜੁਤਿ ਅਪਰ ਖ਼ਲੀਲਖ਼ਾਨ 
ਦਲ ਉਮਡਾਯੋ ਹੈ।ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਯਾਤਬੇਗ/ਸੈਨਾਸੋਂ ਕਰਮਬੇਗ,ਸੱਯਦ ਮਹਿ- 
ਮੂਦ ਅਲੀ ਯੌ' ਸ਼ਿਤਾਬ ਆਯੋ ਹੈ । ਬੀਰ ਬੇਗ ਜਾਵਰ ਇਮਾਨ ਹਾਨਿ 
ਕਾਵਰ ਭੋ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕੁਫਰ ਕਹਿਵਾਯੋ ਹੈ ॥ ੧੬॥ ਕੋਊ ਰੈਗ 
ਕਾਰੇ ਹੈਂ;ਕੁਰੂਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਰੇ,ਕੋਊ ਰੋਗ ਭੂਰੇ ਜੈਗ ਸੂਰੇ ਜਗਜਾਨੀਐ। 
ਪਸ਼ਤੋ ਬਕਨ ਹਾਰੇ; ਉਜ਼ਬਕ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ', ਕਾਬਲੀ ਕੋਧਾਰੀ, ਦਾਉਜ਼ਈ” 
ਕੋ ਬਖਾਨੀਐ । ਹਬਸ਼ੀ; ਪਸ਼ੌਰੀ, ਕੋਊ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਹੇ, ਰੂਸੀ, ਗਨ 
ਰੂਮੀ, ਗਿਹ ਗਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਮਾਨੀਐ । ਕੋਊ ਵੱਠੇ; ਭੱਖਰੀਂ, ਇਰਾਨੀ ਔ 

- ਐਰੇਵੀਂਮਿਲਿ ਕੋਊ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜਿਨ ਬੋਲ ਨ ਪਛਾਨੀਐ ।੧੭॥ ਆਈ 
ਦਸ ਲਾਖ ਜਬਿ ਪੀਛੇ ਕੀ ਜੂ ਸੇਨਾ ਸਭਿ ਸੁਨੀ ਸਧਿ ਖ੍ਹਾਜ ਮਰਦੂਦ ਆਦਿ 
ਧਾਏ ਹੈਂ । ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਠੌਰ ਕਾਇਮੀ ਕਰੀ ਹੈ ਦੋਰਿ, ਆਈ ਚਮੂੰ ਔਰ 
ਤਿਨ ਢੇਰ ਘਰ ਪਾਏ ਹੈਂ/ਜੂਬੇ ਨ ਪਿਛਾਰੀ ਜੇਗ', ਹੋਤਿਹੈ ਅਗਾਰੀ ਅਬਿ; 
ਸੁਨਿਕੈ ਸਮੂਹ ਹਯ ਹੂਹ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੈਂ । ਯੂਥਪ' ਵਜ਼ੀਦ ਖਾੰ ਸਿਹ੍ਹੋਦ ਕੋ ਬਿਲੀਦ ਸੂਬਾ ਲੈਕੇ ਸੈਗਬਾਹਨੀ ਉਮਡਿ ਕਰਿ ਆਏ ਹੈਂ ॥੧੮॥ ਸੂਬਾ 
ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਦਸਤ ਜ਼ੇਰ ਨਾਮ ਜਿਸ ਸੁਨੀ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ ਦਲ ਭਾਰੀ ਜੁਤਿ 
ਧਾਯੋ ਹੈਪਰਬਤ ਬਾਸੀ ਬਾਈ ਧਾਰਨ ਕੇ ਰਾਜੋ ਸਭਿ ਲੈ ਲੈ ਸੈਨ ਆਪਨੀ 
ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਮਡਾਯੋ ਹੈਮੀਏ' ਰਾਵਰਾਨੇ ਕੌਨ ਸ਼ਕਤਿ ਬਖਾਨੇ ਤਿਨਮਾਚਤਿ _ 
ਕੁਲਾਹਲ ਬਿਸਾਲ ਹੀ ਸੁਨਾਯੋ ਹੈ । ਰਘਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਗਵਾਰ 
ਖਰੀ ਨਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਯੋ ਤਮ ਗਾਸ ਉਡ ਪਾਂਸੂ ਫਲ ਵੈਲਪੈ। 
`ਭੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਢਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਕਰਕ ਤੇ ਉਜੱਡ ਦਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀਂ ਵਿੱਚ 
ਉਜਬਕ_ਉਜੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । [ਤੁ:, ਉਜ਼ਬਕ]। “ਦਾਊਦ ਜ਼ਈ । ੧ਠਫਾ ਤੇ ਛੱਖਰ 
ਸਿੰਘਵਿਚ ਹੈਨ, ਇਕ ਭੱਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੋਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ/“ਅਰਬੀ(ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜੈਗ ਟੋ ਇਆ 
ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਟੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । $ਸੇਨਾਪਤੀ । “ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਪਾਂਸ= 
'ਉੜਕੇ ਕੇਲ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ । "ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਵੇ` ਦ੩ 
ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਚਜ। ___(੫੮੭੯) _ _ ਹਿਤੁ੬। ਸਬੂਤ /. 
ਦੀਖਿਤਿ ਨ ਆਂਖਤੋਂ, ਸੁਨੈ ਨ ਬੋਲ ਭਾਖਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹੈ' ਕਾਂਖਤੋ" 
ਲਖੁੰਤਿ ਆਇ ਗੈਲ ਪੈਚਾਰੋਂ ਓਰ ਸ਼ੋਰ ਕੈ, ਚਧੈਤਿ ਹੋਲ ਦੋਰਿਕੈ ਮਲੋਛ 
ਆਵਿ ਦੌਰਿਕੈ ਛਬੀਲੇ ਬਝੇ ਛੈਲ ਪੈਜੈਸੇ ਮੇਲ ਮੇਲਕੈ ਸ਼ਲਭ”ਚੈਸਕੇਲ 
ਕੈ, ਧਰੇ ਬਿਸਾਲ ਐਲ ਕੈਦੁਰਗ ਦੀਹ ਸੈਲ ਧੈ॥੨੦॥ਧਰਨੀ ਗਗਨ ਏਕ 
ਹਰੈ ਗਏ ਬਿਬੇਕ ਬਿਨ“ਖੇਹ ਖਰ ਪੁੰਜ ਕੀ ਪਸਾਰੀ ਦਸ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ।ਮਾਨੋ ਘਨ 
ਘਣਾ ਘਨੇ ਘਨ ਕੀ ਘੁਮੰਡ ਘਿਰੀ ਘ੦ ਘੋਖ ਘੋਖ ਕੌ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭੂਮ 
ਭ੍ਹਿਸ ਮੈਂ।ਮੰਦਰ ਪਹਾਰ ਗਵ' ਜਾਂਗੇ ਕੇ ਮੜਾਰਖਰੋ ਚਾਰੋਂਓਰ ਪਾਰਾਵਾਰ' 
ਐਸੀ ਛਬਿ ਜਿਸ ਮੈਂ।ਗਿਨੋ ਮਤ ਕਿਸ ਮੈਂ'?ਅਸੈਖਤਾਹੈ ਤਿਸ ਮੈਂਬਿਲੋਕਿ 
ਲੋਕ ਬਿਸਮੈਂ, ਸੁ ਆਯੋ ਦਲ ਰਿਸ ਮੈ' ॥੨੧॥ ਪੁੰਜ ਹੈਂ ਮਤੋਗ ਪੈ ਪਤ= 
ਕਾ ਜਿਨ ਸੈਗ ਧਰੀ, ਸੈਲ ਹੈਂ ਸਪੰਖ ਤੁੰਗ'' ਇਤੇ ਉਤ ਧਾਵਤੇ।ਬਾਦਿਤ 
ਜੇ ਬਾਜਤਿ ਹੈਂ ਦੀਰਘ ਸੋ ਗਾਜਤਿ ਹੈਂ ਅਨਿਕ ਤੁਰੋਗ ਜਲਜੈਤੁ ਜਯੋਂ 
ਪਲਾਵਤੇ”” । ਸਾਂਰ, ਸੇਠ, ਸ਼ਕਤੀ;ਸੁਤੌ ਮਰ ਤਰੇਗਭਏ ਧੁਖਤਿ ਪਲੀਤੇ 
ਬੜਵਾਗਨਿ ਉਠਾਵਤੇ।ਗਾਮ ਚਮਕੌਰ ਕੰਜਹਾਜਕੋ ਸਮਾਜ ਭਰਯੋ ਚਾਹਤ 
ਛੁਬੋਯੋ,ਗੁਰ ਕੈਵਟ ਤਰਾਵਤ॥੨੨॥ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਬੀਰ 
ਜੁਗ ਦਯਾਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਧੀਰਜੇ/ਮੁਕਤੇ ਸੁ ਪੰਚ ਸਿੰਘਮਾਨ 

ਧਯਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਧੇਨ' ਸਿੰਘ ਜਾਮੈਂ ਬਰ ਬੀਰਜੇਆਲਮ 
ਪਗਿੰਦ, ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਮੁਹਰ ਸਿਘ; ਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸੁੱਖਾਸਿੰਘ, ਸੈਤ ਗਿੰਘ 

ਤੀਰ'ਜੇ।ਕੋਠਾਸਿੰਘ ਏਕ ਰੈਘਰੇਟਾਸਿੰਘ ਜਾਨੀਯਤਿ, ਏਕ ਰਵਦਾਸੀਆ 
ਮਦਨਸਿੰਘ ਬੀਰਜੇ॥੨੩॥ਗਦਮੈਂਸੁਚੇਤ ਭਦੇ ਲਾਖੰਦਲ ਦੇਖ ਲਏ ਬੋਲੇ 

“ਗੂਟੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । =ਛਬੀ ਵਾਲੇ ਛੋਲ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਉਪਰ । ₹੬ ਬਣ, ਮੱਕੜੀ, । 
ਦਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਕੇ ਭਾਰੀ ਕਿਲੇ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ । “ਭਾਵ ਜ਼ਿਮੀਨ ਤੇ 
ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਸੋਬੀ ਨਹੀਂ ੋ'ਦੀ । $ਮਾਨੋ ਘਨੇਘਨ ਕੀ ਘਨ ਘਵਾ ਘੁ9ਡ ਘਿਰੀ=ਬਹੁਤਿਆਂ 
ਬਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਘਣੀਆਂ ਘਟਾਂ ਉਮੰਡਕੇ ਘਿਰ ਗਈਆਂ । ਘੋਰ ਘੋਖ ਘੋਖ ਕੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟੁ ਮ 
ਭ੍ਰਿਸ ਮੇ=ਭਕਾਨਕ (ਤ; ਨਾਲ) ਗੱਜ ਗੱਜਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਉ2”, ਿੱਗਕੇ ਟੂਮੀ ਨਾਲ 
ਭਾਵ ਧੜ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ, ਰਹੀਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਝਂਦਲ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਧੁੜਟੇ ਲਾਂ ਢੱਠਰਹੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾ? ਬੱਦਲ ਜ਼ਿਮੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਹਨ । [ਮੈਸ:, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਬਟੂਤੇ!, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਅਰਬ ਹੈ ਡਿੱਗਣਾ । ਭ੍ਰਿਸ਼=ਵਿੱਗਣਾ ] । “ਮੰਦਾਚਲ ਪਰਬਤ 
ਰਖੀ ਕਿਲਾ । ੯ਸਮੁੰਦਰ । ਕਿਸ ਵਿਚ ਏਧੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿ ਸਕੇ।'ੋਮਾਨੋ ੬ੰਗੀਂ ਸਹਿਤ ਪਹਾੜ 
ਹਨ ਉੱਚੇ । "ਤਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਡ ਤੁੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । "੩ਲਹਿਰਾਂ । "ਪਾਸ ਹਨ । 



ਦਿਖਾਇ ਰਹੇ, ਦੇ ਕੋ ਬਤਾਇ ਰਹੇ, ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਲਾਲਸਾਂ' ਸਿੱਖਜਾ ਕੋ 
ਸਿਖਾਇ ਰਹੇ, ਸੁਖ ਦੇ ਲੁਭਾਇ ਰਹੇ;-ਦੁਖੰ ਕੋ ਸੁਨਾਇ ਰਹੇ; ਜੈਬੋ ਲਖੋ 
ਕਾਲ ਸਾ-। 'ਰਹਿਬੋ ਮਨਾਇ ਰਹੇ; ਏ ਰੁਖ ਬਨਾਇ ਰਹੇਂ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਭੋ 
ਬਚਾਇ ਰਹੇ ਧਰੜੋ ਹਠ ਬਾਲਸਾ।੨੪॥ ਕਹਿਬੋ ਨ ਮਾਨਕੋਂ ਕਿਨ, ਕਾਲ 
ਨ ਪਛਾਨਯੋਂ ਮਨ,ਦਗ਼ਾਂ ਨਹਿ ਜਾਂਨਜੋ ਲਿਖਿ ਦੀਨੋ ਜਯੋਂ ਲਿਖਾਇਿਓ । 
ਭਏ ਅਨ ਜਾਨ, ਹਿਤ ਆਪਨੇ ਨ ਧਾਂਰਜੋ ਚਿਤ, ਰਹੇ ਸਮੁਬਾਇ, ਨਿਕ- 
ਸਨ ਏਕ ਭਾਇਓ।ਕਸਮ ਕਰਾਨ ਕੀ ਰਸੂਲ ਬੀਚ ਦੀਨੋ ਹੁਤੋ ਦੇਖੋ ਖਲ 
ਨੀਚ ਹੂੰ ਨੇ ਦਲ ਕੋ ਪਠਾਇਓ।ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਕਹੇ ਛੋਰਿ ਦੁਰਗ ਅਨੰਦਪੁਰਿ 
ਪਰੀ ਅਬਿ ਭੀਰ ਸਕੈ ਕੌਨ ਹ੍ਰੈ ਸਹਾਇਓ ॥ ੨੫॥ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਪਹਾਰੀ ਧੈਨੁ 
ਸਪਬ ਉਚਾਰੀ, ਧਰਿ ਠਾਕੁਰ ਅਗਾਰੀ, ਬਿਚ ਬਿੱਪੂ ਦੇ ਪਠਾਯੋ ਹੈ। ਤੈਸੇ 
ਹੀ ਮਲੋਛ ਪਤਿ ਖ੍ਰਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਪਠਯੋ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਦੋਨੋ ਹਾਨਿ ਕੈ 
ਦਿਖਾਯੋ ਹੈਅਬਿ ਤੋ ਉਪਾਇ ਸਾਮ;ਦਾਮ;ਭੇਦ,ਬਠੈ ਨਹਿੰ,ਚੋਥੇ ਦੇਡ ਬਨੈ 
ਦਲ ਲਾਖੋਂ ਚੜਿ ਆਯੋ ਹੈ । ਗੀਦਰ ਕੀ ਮੌਭ ਨਹਿ ਮਰੋ ਰਿਪ ਹਾਥਿ 
ਤੇ ਕਰੋ ਜੁੱਧ ਗਾਢੋ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਮਚਾਯੋ ਹੈ॥੨੬॥ਮਹਾਂ ਨੀਚ ਪਾਪੀ ਕੂਰ- 
ਲਾਪੀ“ਦਗ਼ਾ ਕੀਨੋ ਜਿਮ ਪਲਟੇ ਕੌ ਲੈ ਹੈ ਪੰਥ, ਮੂਲ ਦੈ ਉਖਾਰਿਕੈਜੋਤੋ 
ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋਗੇ ਅਬਿ ਮਾਰਨਕੋਂ ਤੋਤੋ ਰਾਜ ਭੋਗੋਗੇ ਜਨਮ ਨਿਜ ਧਾਰਿ 
ਕੈਕਾਮਨਾਕੋ ਪੁਰਹੋਹਿ,ਮਿਲੌਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਿ,ਗਾਖਿਹੌਂ' ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਰ ਬਿਧ 
ਨਿਰਵਾਰਿਕੈਂ । ਜੁੱਧ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤਪ ਜੱਗ ਕੋ ਬਿਧਾਨ ਨਹਿ ਏਕ ਘਟੀ 
ਬੀਚ ਢੋਨਹੁੰ ਲੋਕ ਲੋ ਸੁਧਾਰਿਕੈਂ? ॥ ੨੭ ॥ ਆਠ ਆਠ ਸਿੰਘ ਏਕ ਏਕ 
ਬਾਹੀ ਦੀਨੀ ਤਿਨੈ, ਤੀਸ ਦੋਇ ਸਿੰਘ ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਭੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਕੋਣਾ 
ਸਿੰਘ ਦੇਕ,ਔ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋ ਹੂੰ ਕੋ ਦੀਨੋ ਪੌਰ/ਗਾਵੇ ਰਹੋ ਕੀਜੈ ਰਿਪ 
"ਜੇ ਸ਼ਤ੍ਰਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ (ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਦੇਣ ਦੀ) । "ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਫਰਗਾ ਹੈ । ਵਸਭੁਨੀਂ = 
ਆਪ ਨੂੰ ̀ ਬੇਟੁਖੇ ਭਾਵ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੇਂ ਖਿਆ । ੧ - ਪਰ ਸਭਨਾਂ ?ੈਂ) ਬਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਲ 
ਬਾਰੀ ਰੇਂਖਿਆਂ । (ਅ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵ>ਗਾ ਟੱਠ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । “ਝੂਠ ਬੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। 
$ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਬੀ ਬਲ ਦਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਏਹਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੇਖ ਨੂੰ ਬੀ ਮੈਟਕੇ । “ਤਪੱਸੜ ਤੇ 
ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਜੁੱਧ ਨਾਲ ਸਮਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, (ਦੱਬ ਨਾਲ) ਇਕ ਘ>) ਵਿਚ ਦੇਵੇ” ਲੋਗ 
£ਧਾਰ ਲਈਦੇ ਹਨ । [ਬਿਧਾਨ=ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤੁ ? ਜੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਹੇ ਹਨ । 

5ਪਾ:-ਜੋਗ ਬੰਧ । ਕਿਤੇ-“ਜੋਚ ਬੰਧ) ਬੀ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ੧੩ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੮੮੧) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੬, _ 
ਹੋਰਿ ਹਾਨ। ਗੁਲਕਾ ਬਰੂਦ ਨਹਿ ਭਾਰੀਏ ਤੁਵੈਗ ਬੀਚ;ਤੌੜਾ ਦੇਹ ਡਾਂਜਿ 

ਭਾਂਭਿ,ਛੂਟਿਹੈਂ,ਨ ਸ਼ੈਕ ਠਾਨਿਦੋਨਹੁ ਸੁਤ ;ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੈਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ 

ਗ੧੦ ਪ੍ਵਿਸ਼ੇ ਅਟਾਰੀ ਮਹਿੰ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਤਾਨਿ ਪਾਨ ॥ ੨੮ ॥ਆਲਮ 

ਮ੍ਰਿੰਦ ਔਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋ ਬੀਰ ਫਿਰੈ ਚਾਹੋ ਓਰ ਸੁਧ ਸਭਿ ਕੀ 
ਰਖਨ ਕੋ । ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਸੀਸ ਦੀਨੋ;ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਣ ਸਭਿ ਹੌ ਨੇ,ਮਾਰੈਂਗੇ ਮਲੋ- 

ਛਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰੇਂ ਆਯੁਧਨ ਕੋਨੀਰ ਅਰੁ ਅੰਨ ਲੀਨੌ ਜੇਤਿਕ ਸੁ ਹਾਥ ਆਯੋ 

ਖਾਯੋ ਮੰਨ ਭਾਯੋ ਸਵਾਧਾਨ ਕੀਨ ਤਨ ਕੌ । ਬੀਰ ਰਸ ਰਾਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਰਾਤੇ ਨੈਨ, ਰਾਤੋ ਮੁਖ ਰੋਸ ਮੈਂ; ਬਿਲੋਕੈ' ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਕੋ ॥ 
੨੯ ॥ ਆਹਨ” ਮਨਿੰਦ ਝ੍ਰੰਦ ਬ੍ਰੰਦ ਹੋਇ ਆਇ ਦਲ ਦਸ ਲਾਖ 
ਆਯੋ ਨਯੋ, ਖੂਰਬ ਸੁ ਦੂਕੇ ਹੈਂ"। ਭਾਜੇ ਲੋਕ ਗਰਾਮ ਉਤਪਾਤ ਕੋ ਬਡੋਂ 

ਬਿਲੋਕਿ, ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ ਤੂਰਨ ਸਦਨ ਕਿਤ ਲੂਕੇ ਹੈਂ। ਕੋਊ ਅਗਵਾਨੀ 

ਹੋਇ ਜਾਇਕੈ ਮਲੋਂਛ ਮਿਲੇ, ਕਾਰਨ ਬਤਾਵਨਿ ਕੇ; ਮਾਰਿ ਊਚੇ ਰੂਕੇ 

ਹੋਂਢ। ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਲ ਢਿਗ “ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ; ਲੋਹੁ 

ਗਹਿ ਸੂਰ/ਕੂਰ ਕੂਕੇ ਹੈਂ“॥੩੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਸ ਪ੍ਕਾਚ ਜਥਬਿ ਨੋਰ ਭਾ ਥਿਰੇ 
ੂ 'ਆਇ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਤਬਿ ਸੂਰਮੇ ਗੋਰੀ ਸਰ ਬਰਖਾਇੰ ॥੩੧॥ 

ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁੱਤੇ “ਚਮਕੌਰ ਘੈਰਨ' ਪ੍ਮੰਗ ਬਰਨਠੀ ਨਾਮ 

ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ, ਅੰਸ॥ ੩੫॥ ___ ੩੬. [ਚਮਕੌਰ ਯੁੱਧ ਅਦੰਭ | । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਾਤਿ ਜਿ ਸਨਮੁਖ ਦੁਰਗ ਕੇ ਸਰ ਗੋਲੀ ਲਗਿ ਘਾਇ । ਗਿਰੈਂ 

ਦੜਾ ਦੜ ਤੁਰਤ ਹੀ ਏਕ ਬਾਰ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧॥ ਭੁਜਗ ਪ੍ਯਾਤ ਡੈਦ ॥ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ“ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇਜਬੈ ਸਾਮ ਦਾਮੰ ਨ ਭੇਦ ਸੁਹੇਰੇ ਤਬੈ ਆਯੁਧੋ 
ਧੈ ਨਿਬੈ ਹਾਥ ਘਾਲੈ'। ਬਨੀ ਬਾਤ ਸੋਈ ਸਮੈਂ' ਯੌਨ ਟਾਲੈ॥ ੨॥ ਪੁਰਾ 
ਤੀਰ ਗੋਰੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿ ਗੇਗ ਮਿਟੈਂ ਨ ਅਰਾਤੀ ਜਬੈ ਨੌਰ ਹੇਰੋਕਰਾਚੋਲ 
ਕਾਵੋ ਕਰੋ ਖੰਡ ਖੰਡੇ । ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਾਟੋ ਘਮੰਡੋ ਪ੍ਰਚੰਡ" ॥੩॥ ਪੁ੍ਭੂ ਬਾਕ 
'ਸਨਿਕੈਂ ਭਏ ਸਾਵਧਾਨ॥ ਕਰੈਂ ਤਾਨ ਤਾਨਾ ਤਜੈਂਚਾਂਪ ਬਾਨਾ"ਚਲੌੰਸਰਪ 
ਕੋ ਇਸ ਵਿੱਚ] ਫ਼ਕਾ ਨਾ ਕਟੇ । =ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਂਦੇ। ₹ਲਾਲ। ਮਕੜੀ, ਦਿੱਭੀ । ਪੋਠੋਹਰ ਵਿਚ 
(ਅਹਿਣ=)ਰੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਢੁੱਕੇ । $ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੇ(ਨੱਦਦੇ) 

ਹਨ [੧ਿਸ:,ਟੁਅਸ਼ਬਦ । ਹਿੰਦੀ, ਰੂਕਾ=ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਯਾ ਆਫ'ਜ਼] । “ਫੜ ਲਓ ਨਰਮੇ” 

ਕੂੜੇ (ਵੈਰੀ)ਕ੍ਰਕਦੇ ਹਨ। "ਤਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਟ ਆਪਣਾ ਹੈੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ।੯ਪਹਿਲਂ । 

ਰ੍ ਨਾਲ ਤਾਣਕੇ ਕਮਾਨ ਥਿਚ ਬਾਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੮੮੩) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰਸੇ ੩੬. 

ਜੇਸੇ ਬਿਧੈਂ ਦੋਇ ਚਾਰੀ । ਤਜੈਂ ਪਾਨ ਕੌ ਬੀਰ ਬੇਕੇ ਜੁਝਾਰੀ ॥ ੪ ॥ ਬਰੂਦੇ 
ਨ ਗੋਰੀ ਦਹੂੰ ਨਾਂਹਿ ਪਾਵੈਂ। ਪਲੀਤਾ ਪਿਖੈਂ ਤਾਂਹਿ ਤੋੜਾ ਡੰਭਾਵੈ । ਤੁਢੈਰੀਂ 
ਛੁਟੈਂ ਨਾਦ ਹੋਵੈਂ ਘਨੇਰੇ । ਕੜਾ ਕਾੜੋ ਮਾਦੀ ਛੁਟੀ ਏਕ ਬੇਰੇ॥ ੫॥ ਗਿਰੇ 
ਬੀਰ ਘੋਰਾਨਿ ਤੇ ਭੂਮ ਜਾਈ । ਮਨੋ ਕੈਵ" ਪੀਕੇ ਲਿਟੇ ਬੀਰ ਖਾਈ । ਕਿਸੂ 
ਮੂੰਡ ਫੂਟੇ ਕਿਸੁ ਤੁੰਡ ਤੂਟੈ।ਲਰੀ ਏਗ। ਗੋਰੀ ਭੁਛ ਵਾਂਗ ਟੂਟੈ॥੬॥ “£ਹਲਾ 
'ਚੱਲ'ਬੋਲੈ', ਰਹੈ ਤੁੰਡ ਮਾਂਹੀਲਰੀ ਬਾਨ ਦੇਹੀ”,ਬਚੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਂਹੀ । ਗਿਰੈਂ 
ਅੱਗੂ ਐਂਧੇ, ਚਲੋ ਪੁੰਜ ਆਵੈਂ । ਮਹੇ ਢੇਰ ਪਾਛੇ ਨਹੀਂ ਕੌ ਸਿਧਾਵੈਂ' ॥ 7 ॥ 
ਗਿਰੇਂਦੰ ਤਬੈ ਭੀਮਚੈਦਾਦਿ ਸਾਰੇ । ਹੁਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਜਾਟ ਤੀਰੇ ਹਕਾਰੇ । 
ਲਗੇ ਬੂਝਿਬੇ “ਸਿੰਘ ਕੇਤੇ ਪ੍ਰਵੇ£?ਘਨੇ ਬਾਨ ਮਾਰੈਂ ਕਿ ਗੋਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ॥੮॥ 

: ਦੜਾਦਾੜ ਸੂਰੇ ਗਿਹੈਂ ਭੂਮ ਮਾਂਹੀ।ਜਿਤੇ ਨੌਨ ਦੋ੩;ਕਹੋ ਕਯੋਂ ਨ ਤਾਂਹੀ?” 
. ਨੋ ਜਾਟ ਬੋਲੇ “ਗਿਨੇ ਹੈਂ ਨ ਕੋਈ ।ਪਚਾਸੇ ਕਿ ਚਾਲੀ ਇਤੇ ਬੀਚ 
ਹੋਈ॥੯ ॥ ਤਿਨੋ' ਮਹਿ ਕਿਤੇ ਘਾਵ ਖਾਏ ਬਿਹਾਲੇ । ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਜਾਤੋ _ 
ਮਰੇ ਆਜ ਕਾਲੋ । ਬਡੀ ਬਾਹਰੀ ਸੈਨ” ਪਾਵੈ ਨ ਪਾਰਾ । ਕਹਾਂ ਹੋ।ਹੋ ਗਾਢੇ' 
ਅਬੈ ਲੋਹੁ ਮਾਰ॥੧੦॥ਭਰੈਂ ਬੂਲ ਮੂਠੀ ਕਿਲੋ ਮਹਿ ਜਿ ਪਾਵੈਂ । ਸਭੈ ਸਿੰਘ 
ਸੈਗੇ ਮਝਾਰੇ ਦਬਾਵੈਂ% ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਹੋਵੈ ਅਬੈ ਲੋਹੁ ਮਾਰੀ । ਕਹਾਂ ੇਕ ਰੱਤੀ 
ਕਹਾਂ ਮੇਰੁ ਭਾਰੀ॥੧੧॥ਸੁਨੀਭੀਮ੮ਦ ਗਯੋ ਪਾਸ ਖ੍ਹਾਜੇ “ਕਹਾਂ ਦੇਰਧਾਰੀ, 
ਕਰੋ ਕਨ ਨ ਕਾਜੇ ਊ ਬਡੋਂ ਹੇਲ ਮੇਲੇ ਮਟੇ ਜਾਉ ਮਾਰੀ” । ਬਚੇਬੀਰ ਜੇਤੇ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਮੜਾਟੀ' ॥ ੧੨॥ ਹਤੋਂ ਨਾਂਹਿ ਭਾਵੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹੀਜੈ । ਅਹੈ' ਸਿੰਘ 
ਜੇਤੇ ਤਿਨ੍ਹੇਂ ਮਰਿਦੀਜੈ। ਕਹਾਂ ਬੀਰ ਚਾਲੀ ਸੁ ਚਾਲੀ ਹਤੈਂਗੇਂਪਕਰੋ ਹੇਲ 
ਲਾਖੋਂ' ਸੁ: ਯਾਂਤੇ ਗਹੈਂਗ॥੧੩॥ਭਨੈ ਸਰਯ ਖ੍ਰਾਜਾ ਵਜੀਦੋ ਹਕਾਰਾ” । . 
ਲਹੌਰੀਂ ਬੁਲਾਯੋ ਦਊ ਸੋਂ ਉਚਾਰਾ। “ਐੰਨੰਦੇ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਜਥਾ ਸਾਤ ਮਾਮਿ 
ਲਚੋਤੇ ਬਿਤਾਏ ਰਹੈ ਆਸ ਪਾਮੈ॥ ੧੪॥ ਇਹਾਂ ਬੀ ਤਬਾ ਬਾਤ ਜੀ ਮੈਂ 

`੧ਸ਼ਰਾਬ । “ਹੱਲ ਹੱਲ! £ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਆ ੧ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।੩ਪਿੱਫੇ ਫੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੜਦਾ । “ਬਾਹਰ ਬੜ) ਹੈਨ ਹੈ । “(ਸੰਦ੍ਨ) ਕਿੰਨਾਕੁ ਚਿਰ 
ਅਟਕਰ ਗੇ । ਸਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ (ਕਿਲੇ) ਵਿੱਦੇ (ਰੁਰ੍ ਨੂੰ) ਦਬਾ ਦਣ । “ਮਰਦੇ ਜਾਂਓ > 
ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ। (%) ਜਾਉ ਮਾਰੀ ਮਦ=ਮਾਰੀ ਜਾਓ (ਤਾਂ ਸਾ: ਮਰ ਜਾਣਟੇ । 'ਜਿੰਟੈ 1੪? 
ਬਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੯ਚਾਲੀ (ਤੁਰਕ) ਹੀ ਮਾਰ ਟੌਗਰੇ । 
"੧(ਭੀਮ ਦੇਢ ਦਾ ਵਾਕ) ਸੁਣਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖ੍ਰਾਜਾ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਕੇ । 



ਗੁਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫ਦਦ8 ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸਊ ੩੬, 

ਬਰਾਰੀ ਵਸਾਈ ਪਿਥ ਢਾਲ ਨ ਮਾਗੀ । ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚਾਲੀ 
ਛਧਾਂਤੇ ਬਿਹਾਲੋ।ਕਹਾਂ ਬੀਰ ਲਾਖੋਂ ਵਿਰੈਂ ਆਲਬਾਲੋ”।੧੫॥ ਸੁਨੀ ਸੀ 
ਸੁਬਾਨਿ ਖ੍ਹਾਜੇ ਡਰਾਏ' । ਸਮੀਪੀ ਸਸੂਹਾਂਨਿ ਉਚੇ ਸੁਨਾਏ%:-“ਬਿਲੋਕੋ 
ਕਹਾਂ ਹੇਲ ਮੇਲੋ ਨ ਸਾਰੇਬਰੋ ਬੀਚ ਧਾਵੋ ਭੁਜਾਂ ਓਜ ਧਾਰੇ'॥੧੬ਮਤਿਨਹੁੰਨੇ 
ਅਗਾਰੀ ਕਹਜੋ ਕੋਪ ਕੈ ਕੈ । ਪਪਿਲੋ ਸਰਬ ਆਗੇ; ਖਰੇ ਕਹੋ ਬਿਰੈ ਕੈ । 
ਹੂੰ ਓਰ ਮਹਿ ਹਾਲ-ਹੂਲੈ ਮਚਾਓ।ਇਕੰਬਾਰ ਹੋਲਾ ਸਭੋ ਨੌ ਧਕਾਓਂਐਂਅ 
੧੭॥ ਮਬੈਂ` ਸਿੰਧ ਮਾਨੋ' ਦੁਉ ਦੈੱਤ ਦੇਵੈ। ਗਿਰੈ ਮੰਦਰੇ ਕੋਟ ਕੀ 
ਸ਼ੋਭ ਏਵੈਗੁਰੂ ਸ਼ੀ ਗਬਿੰਦੰ ਅਟਾਰੀ ਸੁ ਸ਼੍ਿੰਗੋ"। ਬਿਰੇ ਤੁੰਗਂ ਥਾਨੰ ਵਿਪੈਂ 
ਐਸ ਵੈਰੀ॥੧੮॥ਜਬੈ ਰੌਰ ਮਾਚਾ ਢੁਕੇ ਨੇਰ ਆਈ।ਹਜ਼ਾਰੋਂ' ਤੁਵੈਗੀਂ ਛੁਟੀ 
ਧੂਮ ਪਾਈ।ਲਗੇ ਕੈਧ ਸੋਂ ਆਨ ਕੇਤੇ ਸਿਪਾਹੀ । ਚਢੇ ਉਪਰੇ ਹਾਥ ਘਾਲੇ 
ਦਰੀ # ਜਹ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਕਹਹੋ ਆਪ ਅੰਹੀ। ਕਗਉਲ ਬਾਹੋ 
ਚਵੈਂ ਆਨ ਤਾਂਹੀ"ਛੁਫੀ ਬਾਨ ਰੋ੍ਰੀ ਨ ਛੂਛੇ ਪਚੇਤੀ।ਗਿਰੈਂ ਕੈਧ ਨੀਚੇ 
ਕ੍ਰਿਖਾਨੈ' ਕਟੈਤੀ ॥੨੦॥ ਪਰੈ ਉਚ ਹੋਵੈ ਗਿਰੈਂ ਸੀਸ ਨੀਚੈ।ਪਰੇ ਕੈਧ ਕੀ 
ਮੂੰਲ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੀਂਚੈ । ਕਰਾਹੈ' ਕਿਤੇ ਕੋਇ ਨੀਚੈ ਦਬਾਏਕਛੂ ਜੀਵਤੇ 

ਹਾਨੈਂ ਗਿਰਾਏ' ॥੨੧॥ ਬਡੋ ਹੇਲ ਘਲਜੋ, ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘ ਬਾਲਗਪਰੇ 
ਧ ਕੇ ਜਾਇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਲ॥ਅਟਾਰੀ ਚਢੇ ਏਕ ਤਾ ਮੈਂ ਦਰੀਚੀ"ਬਿਰੇ 

ਬੀਚ ਤਾਂਕੇ ਕਰੈ' ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਮੈਚੀ'₹॥੨੨॥ ਝੌਪਈ॥ਬੈਠੇ ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬੀਰਾਸਨ। 
ਪਕਰੇ ਘੋਰ ਕਠੌਰ ਸਰਾਸਨ।ਕਟ ਤੇ ਤਰੇ ਤਰੇਤਨਓਤੇ'%ਕੈਧਦਰੀਚੀ" 
ਕੀ ਤਹਿੰ ਛੋਟੇ ॥ ੨੩ ॥ ਕਟ ਤੇ ਉਪਰ ਜਿਤਿਕ ਸ਼ਰੀਰ । ਤਿਸੈ ਬਿਲੋਕੈ 
ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਭੀਰ । ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਜਵਾਹਰ ਜੇਈ । ਝਮਕਹਿ ਬਿਦਤਿ 
ਜਨੀਵਹਿ ਤੋਈ॥੨੪ਭਤੀਰਤੁਨੀਰਹਿ ਤੀਰ ਬਿਖੇਰੇ ਕਰਨ ਉਤਾਇਲ 

"ਖੜੋਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ । “ਮਾਰ ( ਕਿਉਂ ) ਨਹੀਂ' ਲੈਂਦੇ ਦਾ _ਛੇਤੀ ਮਾਟੋ । ੧ੋਰਾਵ, ਦੋਹੀਂ 
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁਆਜੇ ਦੀ ਧਮਗੀ ਸੂਣੀ । “ਅਪਨੇ ਨੇੜੇ ਢਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਲਾਬਿਆ(ਦਰਾਂ ਨੇ) । 
_ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੱਟ ਕੇ ਪਵੇ [ਸੋਸ: ਭਪਿਲ=ਪ੍ਰ੍ਰਨਾ । ਹਿੰਦੀ: ਪਿਲਲ==ੁੱਟ ਕੇ ਪੈਫਾ]। “ਕਾਰ 
ਇੱਥੋ ਵਾਰ ਧੱਕ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰੋ” ਕਿਲੇ ₹0 ਲੰਡਾ ਦਿਸਤਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੀ । 
ਧੁਰ ਉਪਫ/€ਉਲੇ । "ਜੋ ਆਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਲਵਾਰ । ਦਂਗਈ ਜੀਉਂਦੇ ਇਿੱਗਕੇ ਹੀ. 
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "੧(ਗੁਰੂ ਜੀ)ਅਟਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਰੀ ਸੀ। ੯੧€ਸ ਵਿਚ 

ਗੁਰ ਜੀ)ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ“ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠ ਨ ਇਆ ਘਾ 
ਦੀ ਕੰਧ ਡੇ ਛੋਣੀ ਸ਼ । ਭੁੱਖੇ ਵਿਦੇਤੀਰ(ਕੱਢਕੇ)ਪਾਸ ਯਿੰਡਾਏਂ ਹੱਖੇ ਸਨ । ₹ਪਾ:=ਧਕਿਓਂ । 



੭) ਗੁਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਮੂਰਜ । . ੫੮੮੪ . ਰਿਤ ੬ । ਅਨੂ ੩੬. 

ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰੈਤੁਰਤ ਉਠਾਇ ਪਨਚ ਬਗਰਾਵਹਿੰ। ਤਾਨਿ ਕਾਨ ਲੌ ਬਾਨ 
ਚਲਾਵਹਿੰ ॥ ੨੫ ॥ ਇਕ ਕੋ ਮਾਰਿ ਦੂਸਰੇ ਲਾਗੈ । ਤ੍ਰਿਤੀ ਚਤਰ ਬੀਧਤਿ 
ਚਲਿ ਆਗੈਪੰਚਮ ਖਸ਼ਟਮ ਸਪਤਮ ਮਾਰਿ। ਦਸ ਲਗਿ ਬੀਧਤਿ ਮਾਰਤਿ 
ਪਾਰ ॥੨੬॥ 'ਏਕ ਬਾਰ ਸਰ ਲਗਿ ਦਸ ਮਾਰੇ । ਗਿਰਿ ਗਿਰਿ ਪਰਤੇ ਜਥਾ 
ਮੁਨਾਰੇ॥ਚਲਹਿ ਵਹਿਰ ਤੇ ਲਾਖਹੁੰ ਰੋਰੀ। ਤਕਿ ਤਕਿ ਮਾਰਤਿ ਗਨ ਗੁਰ 
ਓਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਸਿਰਖੰਡੀ ੬ ॥ ਹਲਾ ਹਲੀ ਭਟ ਜੁੱੇ ਭੜਬੂ ਮੱਚਿਆਂ । 
ਚੜੇ ਕੈਧ ਪਰ ਸੁੱਟੇ ਮੂੰਡੀਆ ਹੇਠਵੇ' । ਕੇਤਿਕ ਪਚਿ ਪਚਿ ਹੁੱਟੇ ਘਇਲ 
ਗਿਰਿ ਪਰੇਮਰਿਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਖੂੱਟੇ ਟੱਟਰਾਂਫੁੱ ਟਿਕੈ॥੨੮॥ਨੋਜੇਂਬੈਬਲਿਆਲੇ 
ਤੁੱਟ ਨ ਤੋੜਤ੯। ਰੁੰਡ ਮੂੰਡ ਬਡ ਢਾਲੋ ਲੋਥੈਂ ਗੁੱਥੀਆਂ” । ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਰ 
ਮੁਛਾਲੋ ਨੰਗੇ ਖੜਗ ਲਗਹਿ ਕੇ ਹਾਥਨਿ ਢਾਲੋ ਸਨਮੁਖ ਆਂਵਦ॥੨੯॥ 
ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਭਟ ਭਾਰੇ ਭਭਕੈ' ਭੀਖਠ“ । ਭਕ ਕੁਕ ਘਾਵ ਭਕਾਂਰੇ- 

: ਨਿਕਸਿ ਕੈ। ਰਹਿਗੇ ਨੈਨ ਉਘਾਰੇ ਮਾਨੋ ਦੇਖਿਦੇਲੋਹੂ ਬਹੇ ਪਨਾਰੇ ਛਿਤ 
ਰੈਗੀਨ ਕਰਿ ॥ ੩੦ ॥ ਸਿਰ ਤਲਵਾਏ ਡਿੱਗੇ ਜਕੋਂ ਨਟ ਬਾਜੀਆਂ । ਬਹ 
ਲੋਹੂ ਪਟ ਭਿੱਗੇ ਖੇਲਤਿ ਢਾਗ ਜਜੋਂ । ਧਾਇ.ਕੈਧ ਸੋਂ ਲੱਗੇ ਘਾਵਨ ਤੋ 
ਡਰਾ । ਕਿਤਿਕ ਮਾਰ ਪਿਖਿ ਭੱਗੇ ਭੀਰੂ” ਭੈ ਕਰੇ ॥ ੩੧॥ ਇਕ ਸਨਮੁਖ 
ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਿ ਬੈਗਾਰਦੋ।ਇਕਨੀ ਖੜਗ ਉਭਾਰੇ.ਢਾਲਨਿਰੋਕਦੇਤਥਾ 

` ਮੁੱਛ ਕਰਿ ਡਾਰੇ ਹਾਥਨਿ ਪੈਰ ਤੇਬਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਾਰੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਓਰੜੇੱਦ 
॥੩੨॥ ਜਿਤ ਕਿਤ ਧੂਮ ਉਤਾਰੀ ਧੂਮ ਕਿ ਧੋਲਰੇ” । ਕਿਧੋਂ ਘਣਾ ਇਕ- 
ਸਾਰੀ ਪਸਰੀ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ । ਹਾਥ ਬਜਾਵੈਂ ਤਾਰੀ ਜੋਗਨ ਨੱਚੀਆਂ । ਕਾਲੀ 
ਕਹਿ ਕਿਲਕਾਰੀ ਖੱਪਰ ਪੂਰਿਆ ॥ ੩੩॥ ਬੀਰ ਬਵੈਜਾ ਧਾਏ ਸੈਘਰ ਦਾ- 
ਰੁਣਾਂ । ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਮੁਦਾਏ ਕਰਤਿ ਬਿਨੋਦ ਕੋ । ਭਰਿ ਖੱਪਰ ਮੁਖ ਲਾਏ 
ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਪੀਂਵਦੇ । ਆਮਿਖ ਭੱਖ ਅਘਾਏ ਡਕੈਂ ਡਕਾਰ ਲੋ ॥੩੪ ॥ ਮਨਹੁ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਚ ਦੁੱਕੇ ਨੰਦਨਿ ਸੈਗ। ਲੈ'"। ਜਰਾਸੈਧ ਦਲ ਢੁੱਕੇ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ 
'ਜਿਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁਫਦੇ ਹਨ।ੋਖੋਪਰੀ/ਫੁੱਮਣ& ਵਾਲੇ ? ਜੇ(ਆਪ)ਨਹੀਂ' ਟੁੱਟਦੇ (ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਟੰੜਦੇ ਹਨ। ੧(ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2) ਬਹੁਟੇ ਸਿਰ ਧੜ ਵੱਢਕੇ ਭੇਗੇ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਗੁਥਾਵੱਥ (ਕਰ 
ਦਿੱਤੀਆਂ) । “ਭਾਵ ਭਜਾਨਕ ਭੱਬਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । #ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਰਕੇ ਕੰਧ ਨਾੜ ਜਾ ਲੱਗੇ। 
?ਗਾਇਰ । "'ੂੰਏ ਦੇ ਧੋਲਰ ਬਣ ਗਏ । ਦਕਰੜੇ ਜੈਗ ਵਿਚ । (ਅ%) ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ 

'ਰਹੇ (ਧੂਮ ਕਿਹੈਂ ਲਰੇ=) ਮਾਨੋ ਹੈਂ ਗਲ ਉਵਰਾ ਮਨ ਰਵੀ 
ਕਦ ੜੇ ਲਿਪੀ #ਪਦ-ਓਰ ਤੇ । 



, ਛੀ ਗੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੯੫ ) ਰੁਤ ੬ । ਗੰ 4੬, 

ਅਨੇ । ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਕੁੱਕੇਂ" ਕਪਟੀ ਕੂਰ ਗਨ । ਪ੍ਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ 
ਗੋਰੀ ਬਾਨ ਲਗਿ ॥ ੩੫ ॥ ਮਾਨਹੁ ਤੇਗੇਂ ਕੱਢੇ ਦਮਕਹਿੰ ਦਾਰੁਣੇ। 
ਕਿ ਰੁੰਡਹਿਵੱਡੇ ਮੋਢੇ ਮੁੱਢ ਤੇ।ਧਾਵੈਂ ਚੋਂਪਤਿੱਢੇ'ਦੇਤਿ ਉਥੱਲਿਕੈ। 
ਬਾਵ ਕਿ ਬੱਵੇੱ ਚੀਰਤਿ ਸਾਵ ਤਨ" ॥੩੬॥ ਮਨਹੁੰ ਗਗਨ ਮਹਿ 

ਤਾਰੇ ਮੇਲ ਸਕੇਲਿ ਕੈ । ਲਿਯੋ ਚੈਦ ਪਰਵਾਰੇ ਅਨਗਨ ਆਇਕੈ । 
“ਖੜਗ ਤੜਿਤ ਰੈਬਾਰੋ ਮੇਲਤ ਮੇਲ ਕੋ” । ਦੈ ਦਿਸ਼ ਭਟ ਕਿਲਕਾਰੇ 
ਉੱਧਤਿ ਜੁੱਧ ਤੇ॥੩੭॥ਨਵਨਾਮਕ ਵੰਦ॥ਕ੍ਪਿ ਕੁਪਿ ਅਤਿ ਅਤਿਕਹਿ ਕਹਿ 
ਦਲਪਤਿ । ਪਠਿ ਨਰ ਬਰਾ ਗਨ ਤਤ ਕਿਤ 
ਵਿਰਿ ਵਿਗਿਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਬਿਰਿ ਬਿਰਿ। 
ਤਿਸ਼'॥੩੯॥ ਹੁਲਿ ਹੁਇ ਚਿਗ ਵਿਗਲਗਿ ਲਗਿ ਭਿਕ ਭਗਗਲਕਨਿ 
ਸਰ ਖਰ। ਅਰਿ ਬਪੁ ਬਰਿ ਬਰਿਂ॥੪੦॥ ਜਿਯਨਿ ਸੁ ਹਰਿ ਹੰਗਿਧਰ ਪਰਿ 
ਪੰਰੋ ਪਰਿ।ਰੁਧਿਰ ਅਧਿਕ ਬਹਿ।/ਅਰੁਣ ਬਰਲ ਤਹਿ ॥੪੧॥ ਲਹਿ ਲਹਿ 
ਡਰ ਡਰ । ਇਤ ਉਤ ਟਰਿ ਟਗਿਠਟਕ ਚਹਿਤਿ ਹਿਯ/ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਖ- 
ਲਿਯ ॥੪੨॥ ਮਿਟਤਿ ਹਟਤਿ ਜਬਿ੯। ਦਲਪਤਿ ਕਹਿ ਤਬਿ:-“ਕਿਤਹਿ 
ਫਰਤਿ ਅਬਿ $ ਲਜ ਕੁਲ ਹਤਿ ਸਬਿ ॥੪੩॥ ਚਵੇਹੁ ਦੁਰਗ ਪਰ । ਭੁਜ 
ਬਲ ਕਰਿ ਕਗਿਅਲਪ ਅਹਹਿ ਅਰਿਤਮ ਕਿਤ ਲਖ ਨਰ"””॥੪੪॥ 
ਇਮ ਸ਼ੂਤ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ । ਧ੍ਰਿਤ ਧਰਿ ਪੁਨ ਪੁਨ । ਗੁਲਕਨਿ ਹਨਿ ਹਠਿ॥ 

` £ਹਭਿ ਹੋਤਿ” ਭਨਿ ਭਨਿ ॥੪੫॥ ਖਰ ਖਗ ਕਟਿ ਕਟਿ । ਧਰਿ ਪਰ ਲਫਿ 
ਲਟ । ਝਟ ਕਰਿ ਸ਼ਟ ਪਟ'" । ਭਿਤ ਲਗਿ ਝਟਪਟ'” ॥ ੪੬॥ ਉਮਝਿ 
ਉਮਡਿ ਭਟ। ਘੁਮੰਡ ਘੁਮੰਡਿ ਘਟ"'ਬਰਖਤਿ ਸਰ ਖਰ। ਪਰਖਤਿ ਨਰ 
ਬਰ ॥ ੪੭॥ ਤੁਮਲ ਸਮਰ ਮਚਿ”। ਰੁਧਰਨਿ ਰਜ ਰਚਿ । ਕਰਦਮ ਪਗ 
“ਕੂਕੇ।“ਵਾਂਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਏ ਹਨ । ਮਟਂ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਵ੍ਰਿੱਖੀ (ਧਾਰ) ਨਨ> ( ਲੈਸੇ ) ਕੱਢੇ ਗਿ 
ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਾ ਬੀਰ ਸੋਟਦੇ ਹਨ । “ਤਲਵਾਰ ਮਾਨੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲ ? ਲਣ ਕਿਚ ਰਹਿਬਰੀ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ [ਰੋਬਾਰੀ=ਰਹਿਬਰੀ] । “ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ । <ਵੋਰੀ ਦੇ ਸਰੀਂਗਾਂ ਵਿਚ ਢੜ 
ਵੜ ਕੇ । “ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । "ਦੇਖਕੇ । <ਜਦੋਂ (ਤੁਰਕ ਜੋਧੇ) ਹਟ? ਤੇਂਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦ 
ਹਨ, ਤਦੋ”” ””। ੯੯ਤੁਸੀਂ' ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਨਰ । ( ਅ) ਤੁਸੀਂ ( ਅੰਦਰ ) ਕਿਤਨੇ ਦੁ ਆਦਖ਼ੀ 
ਸਮਥਦੇ ਹੋ । “ਭਾਵ ਭਾਢੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਕੱਪੜੇ £ਟਕੇ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇਂ ਹਨ। 
੧੨੬੩ ਤੀਕ ਬਪਣਦੇ ਹਨ । '&ਜਿਸ ਤਨ੍ਹਾਂ ਘਟਾਂ ਘਿਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ _ਹਨ। "ਭਾਰੀ ਜੋਗ, 
ਮੱਚਿਆਂ 1 €ਪਾਟ-ਪੰਢੇ । ੍ 

0 ਕਬ 



_ ੧ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ _____( ੫੮੮੬) ਫਿਦ ੬ । ਸੰ) ੩2. 
ਗਡ" । ਦਮ ਹੁਇ ਗਛ ਬਡਾ ॥ ੪੮ ॥ਵੋਹਰਾ॥ ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਲਗ ਜੁੱਧ ਕੋ 
ਭਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਹੇਲ'" । ਜੂਬ ਲੋਥ ਪਰ ਲੌਥ ਗੁਬਿ ਢੇਰ ਬਰੇ ਰਣ ਮੇਲ॥ 
੪੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਾਰਮੁਕ" ਬਿਰੇਂ ਦਰੀਚੀ ਬੀਚ । ਸਰ ਖਰ ਕੀ 
ਬਰਖੀ ਕਰੀ ਅਰਿ ਸੈਂਕਰਿ ਕਰਿ ਮੀਚ ॥੫੦ ॥ ਤਿਮਹੀ ਸਿੰਘਨ ਤੁਪਕ 
ਗਹਿ ਗੁਲਕ ਬਰੂਦ ਬਿਹੀਨ । ਅਗਨ ਪਲੀਤੇ ਪਰ ਡੰਭੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਜ਼ਾ- 
ਰਹੁ ਕੀਨ ॥੫੧॥ ਧਰਿ ਅਚਰਜ ਉਰ ਸਰਬ ਅੰਰ ਦੁਰਗ ਹੇਰਿ ਚਹ੍ਹ 
ਓਰ। ਲੌਥਨ ਕੋ ਜਨ ਕੋਟ ਭਾ ਪਸਰਜੋ ਸ਼ੋਣਤਿ ਘੋਰ ॥੫੨ ।. ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 

__ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਵਮ ਟੁਤੇ “ਚਮਕੌਰ ਦੰਗ” ਬਰਨ? ਨਾਮ ਖਸਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਨ ॥੩੬॥ _ 
-- ੩੭. [ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਦੋ' ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਟੇ #ਘਾ ਦਾ ਜੂ=ਣਾਂ] । 
ਦਹਰਾ॥ਪੌਰ ਠੌਰ ਕੋ ਆਵਈ ਦੌਰਿ ਦੋਰਿ ਅਰਿ ਬੀਗਕੋਠਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਲਕਾਂ 
_ਹੜੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਧਰਿ।੧॥ਨਰਾਜ&੮॥ਦਹੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਫੈਗ- 
- ਠੋਕਿ ਗੋਰੀਆਂ।ਅਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਓਰੜੇ ਸਮੂਹ ਸੈਂਹ“ ਛੋਰੀਆਂ। ਲਗੀ ਕਿਤੇਕ 
- ਅੰਗ ਮਹਿ ਨਿਸੈਗ ਹੋਇ ਭਾਖਿਓ । “ਪਰਭੂ ਨਿਦੇਸ ਦੀਜੀਯੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
` ਗੀਯ ਕਾਂਖਿਓ॥੨॥ਪਧਾਰਿ ਪੌਰ ਬਾਹਰਸੁਵੌਰ ਜੈਗਘਾਲਿ ਹੈ।ਕ੍ਰਿਪਾਨਕਾਵ 
ਮਜਾਨ ਬੇ ਨਿਦਾਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਡਾਲ ਹੈਂ!ਹਸੇਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹ੧ ਦਿਖਾਇ 
ਦਾਗ ਕੋ/ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਪੰਜ ਸੈਨੰਬੀਚ ਕਾਵਿ ਕਾਟਿ ਮਾਬ ਕੋ ॥੩॥ ਗੂਰੂ ਬਖਾਨ 

ਕੈ ਪਯਾਨ” ਢੌਨ ਸੂਰਮੇ । ਕਿਵਾਰ ਖੋਲਿ ਪੌਰ ਕੇਰ ਦੌਰਿ 
ਮੇ। ਦਿਖਾਇਬੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੋ ਬਿਸਾਲ ਜੈਗ ਘਾਲਿਓਂ । ਬਚਾਂਇ ਵਾਰ 

ਢਾਂਲ ਮਹਿ ਅਰੀਨ ਮਾਰਿ ਡਾਲਿਓ॥੪। ਪ੍ਰਕੂ ਬਿਸਾਲ ਓਜ ਵੀਨਧਾਇ 
ਉਰ ਜਾਹਿ ਕੀ । ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸ਼੍ਰੋਟ ਦੇਖਿ ਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਸ਼ ਤਾਂਹਿ ਕੀ”। 
ਸਕੇ ਨ ਬਾਲ ਸਮੁੰਹੇ ਮਤੰਗ ਹੇਰਿ ਸ਼ੇਰ ਕੌ।ਕਟੈਤਿ ਅੰਗਸ਼ੱਤ੍ ਕੋ ਕਰੇਤਿ 
ਧਾਇ ਨੰਰ ਕੋ॥੫ਮੰਥਲੋਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਜੇੋਂ ਅਨਿਸ਼ਟ ਜਾਨੋ ਆਪਨੇ੯। 

ਰਜ ਭੁਢੈਗਛੋਰਿ ਸਿੰਘ ਓਰ ਖਾਪਨੰ"ਲਗੀ ਪਝੀਸ ਤੀਸ ਅੰਗ ਅੰਗ 
ਢੋਰ ਝ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਭਨੰਤਿ ਦੇਵਲੋਕ ਜਾਨਿ ਕੀਨਿਓ ॥੬॥ ਪੁਛੂ 
'ਦਿਕੜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਗੇ ਗੰ । ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ, ਗਿਚ ਮਿਚ' ਪਹਿਨੇ ਹੱਲੇ ਪਛ੍ ਜੈ” 
₹ਜਨ੍ਖ । ਬਾਂਸ ਦਾ ਧਨੁਖ [ਮੈਸ-ਕਨ੍ਮੁਕ=ਵਾਂਸ,ਧਨੁਖ,(ਅ)ਕੈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ] । “ਸਾਹ- 
ਮਣਿਓਂ । “ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ । “ਕਹਿਣਾਂ ਸੁਣਕੇ ਟੁਰ ਪਏ । ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇਖਕੇ_ਤਵੋਂ 
(ਉਹਨਾਂ) ਕਪਇਰਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਓਹ ( ਸਿੱਖ) ਦੌੜੇ । ਆਪਣੇ ਦੂਖ” 
ਦਾਈ ਜਾਣਕੇ । ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲ ਤੁਦੰਗਾਂ ਛੱਡੀਆਂ । ₹ਪਾਟ-ਕੋ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £੪ਜ। ____ (੫੮੮੭) __ਗਿਤੁ ੬। ਸੰਸੂ 82, 

“ਮਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਸਰਾਹਿ ਜੈਗ ਤਾਂਹਿ ਕੌ । “ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੌਰ 
ਭੋਗ ਜਾਹਿ ਕੌਂ। ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ;ਦਾਨ ਸਿੰਘ;ਧਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਨਹੂੰ । ਓਹਨੈਂ 

ਮਲੋਂਛ ਬਾਹਿਰੇਟਕਮ ਭਾਖਿ ਲੀਨ ਹੂੰ'।੭॥ਪਯਾਨ ਠੌਰ ਪੌਰ ਕੋਰਿ” ਦੌਰ 
ਛੌਰ ਬਾਹਿਗੇਭੁਮਾਇਂ ਸਾਂਗ ਸੇਲ ਕੋ ਬਿਲੋਕਿ ਲੋਕ ਆਂਹਰੇ ਪਰੋਇ ਗੇਰੋ 
ਗੈਰ ਕੈ ਬਡੇਰ ਓਜ ਧਾਰਿਕੈ । ਮਨਿੰਦ ਸ਼ੇਰ ਭੀਮ ਹੈ ਸਸੂਹ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿਬੈ 
॥੮ ॥ ਨਿਹਾਰ ਆਇ ਸਾਮੁਹੇ ਅਧੀਰ ਹਾਰਿ ਭਾਜਤੇ'। ਸਕੋਪ ਤੰਡ, ਨਲ 

ਲਾਲ ਭਾਲ ਸ਼ੱਤ ਗਾਜਤੇੱਪਕਿਤੇਕ ਲੈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਨਹਾਨ ਹੇਤੁਬਾਹਤੇਐ 

ਉਛਾਲ ਪੈਰ ਛਾਲੋਂ ਕੇ ਬਚਾਇ ਅੰਗ ਤਾਂਹਿ ਤੇ” ॥੯॥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇ 
ਕੈ ਕਲਾ੫ ਖਾਪਿ ਸ਼ੱਤ ਕੋ । ਫਿਰੈ ਬਿਸਾਲ ਸੈਨ ਜੰਗ ਠਾਨਤੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ. 
ਕੋ€। ਕਿਤੇਕ ਮਾਸ ਭੁੰਖ ਖੇਦ ਧਾਰਿਓ ਮਹਾਂਨ ਹੀ । ਰਹਜੋ ਨ. ਅੰਸੇ 
_ਗਾਤ ਮਹਿੰ ਨ ਮਾਸ ਸ਼੍ਰੋਣਵਾਨ_ਹੀ॥੧੦॥ ਮਨਿੰਦ ਓਜ ਕੋਹਰੀ ਕਰੇਤਿ 
ਜੇ ਫਿਰੈਤਿ ਹੈਕ੍ਰਿਪਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਜੁੜੈਤਿ ਹੀ ਤਰੈਤਿ#ਹੈਂ"।ਹਛਾਰ 
ਹੀ ਤਫੇਗ ਮੈਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੋਰਤੇ', ਤਊ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਾਹਤੇ ਨ ਰੈਯ ਤੁੰਡ 

'ਮੋਰਤੈ'₹॥੧੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਗਢ ਵਹਿਰ"' ਹ੍ਰੈ ਮਰੇ ਮਾਰ :ਖਰਿ 
ਬਿੰਦਅਪਰਨ ਚੌਂਪ ਬਿਲੰਦ ਭੀਂ“ਹਮ ਇਮ ਕਰੈਂ ਨਿਕੈਦ॥੧੨॥ ਚੌਪਈ੪ 
ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਧੀਰਜ ਹੋਈ। ਅੰਸੂਤਿ ਦੇਨਿ ਲੋਨਿ ਮਹਿ ਜੋਈ । ਖੁਸ਼ੀ 
ਲਈ “ਮੈਂ ਜਾਉ' ਇਕਾਕੀ । ਪਿਖਹੁ ਲਰਾਈ ਨਿਜ ਕਰੁਨਾ ਕੀ” ॥ ੧੩॥ 

ਹੁਕਮ ਕਰਜੋ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇਲਰਹ ਲਾਖ ਸੋਂ ਇਕ: ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ।ਸਾਫੇ 
ਬਚਨ ਅਬਿ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵਹ। ਬੇਇਮਾਨ ਗਨ ਮਾਂਰਿ ਗਿਰਾਵਹੁ”॥੧੪॥ 

“ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਮਲੋਛ ਮਾਰੀਏ” ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਹੁਕਮ ਲੀਤਾਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ । ”ਂਦਰਵਾੱਜੇ ਦੀ ਬਾਂ 

ਤਹ ਜਾਕੇ । ੧ਨੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ₹ ਖਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਏ-ਨਂਸਲਾ ੮ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਵੈਰੀ ਉਤੇ ਗਜ (ਕੇ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ ।#ਕਈ (ਵੇਰੀ) 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲੈਕੇ ਮਾਰਲ ਲਈ ਆਕੇ ਵਾ£ੰਦੇ ਹਨ । “(ਮਿੰਘ) ਉਛਲਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋ” ਬਚਾਕੇ । "ਗੁਰੁ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੋ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । “(ਗਿਰਦੇ) _ 
ਫਿਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਬਦਿਤ੍ਰ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਮਾਸ ਦੀ ) ਸੱਸ 
ਨਹੀਂ ਰਹੀ (ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ) ਮਾਸ ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ। “ਪਰ ਵੇਰ ਜੋ 
ਸ਼ੇਰ ਵਾਂ ਬਲ ਕਰਦ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਕ੍ਪਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

_ਤਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲੜਕੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੯(ਵੈਰੀ) ਫੋੜਦੇ ਹਨ । (ਸਿੰਘ) ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੇੜਏ 

“ਭਦੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਵਾਲੇ । "ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ । '#ਪ-ਤੁਰੈਤ ॥ ਰ੍ 



ਤਦ _ (੫੮੮੮) __ _ _ਰ3੬।ਅ੧੩੭._ 
ਸਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਰਾ । ਬਜੈ ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹ ਕਰਾਰਾਂ । ਦਲ 
ਮਲੋਛ ਕੋ ਜਲਨਿਪਿ' ਭਾਰਾ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮਕਰ ਆਕਾਰਾਂ' ॥ ੧੫॥ 

ਬਰਕੋ ਬੀਚ ਇਿਤ.ਉਤ ਫਿਰਿ ਤਬੈ । ਹਲਾਚਲੀ ਮਹਿ ਪਾਪਤਿ ਸਭੈ। ਹੇਲੋ 

ਹੋਨਿ ਤਰੈਗ ਬਿਸਾਲੇ”। ਸਿੰਘ ਮਕਰ” ਗਹਿ ਖੜਗ ਉਠਾਲੋ ॥ ੧੬ ॥ 

ਪਹੰਚਤਿ ਸਨਮਖ ਜਿਸੇ ਖੈਗਾਰਾ । ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਚੀਰ ਸੋ ਡਾਰਾਂ । ਰਿਸਯੋ 

ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਭੀਮ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਮੁਖ ਨ ਹੋਇ ਸਕਹਿ ਜਨੁ ਕਾਲਾਂ“ ॥੧੭॥ 
ਸੇਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੈ । ਤੌਮਰ ਦੀਰਘ ਰਿਸ ਧਰਿ_ਮਾਰੈ। ਫਾਂਦਤਿ; 
ਸਭਿਨ ਬਚਾਵਤਿ ਘਵਤਿ । ਧਾਵਤਿ, ਕਾਟਤਿ, ਖੜਗ ਚਲਾਵਤਿ॥੧੮॥ 

ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਜਾਤਿ ਸ਼ੀਘ ਤੇ ਦੌਗਿਰਿਪੁ ਇਤ ਉਤ ਹੁਇ ਤਯਾਗਤਿ ਠੌਰ। 

ਨਿ੍ਤੈ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ । ਸ਼ਮਸ਼ ਮੂਛ ਦ੍ਰੈ ਬੈਕ ਬਿਸਾਲੀ ॥੧੯॥ਟੂਪ 
ਭਯੈਕ੍ਰ ਜਮ ਹੈ ਮਾਨੋ । ਕਰਾਚੋਲ ਕੈ ਵਡ ਪਛਾਨੌ% ਰਿਪੁ ਗਨ ਮਾ 
ਘਾਇਲ ਹੋਵਾ। ਬਹਜੋ ਰੁਧਰ ਬਹੁ ਹਰਖਤਿ ਜੋਵਾਂ ॥ ੨੦ ॥ ਭੀਗੇ ਚੀਰ 

ਬਰੀਰ ਸਧੀਰ । ਬਿਚਰੰਤਿ ਰਿ੫ ਗਨ ਮਹਿ ਬਰ. ਤੀਰ । ਲਸ਼ਕਰ ਮਬ੍ਯੋ 

ਸਿੰਧ ਸਮ.ਜਬੈ । ਖ੍ਰਾਜਾ ਮਰਦ ਪੁਕਾਰਨੋ ਤਬੈ ॥ ੨੧॥ “ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਤੁਮ 

ਕੋ ਬਲ ਹਾਰਗੋਏਕ ਸਿੰਘ ਲਾਖਨ ਨਹਿ ਮਾਰਯੋਂ।ਤੜ ਭੜ ਸ਼ਲਖ ਤੁਢੈ- 
ਗਨ ਕੋਰੀਛਟੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਵਿਰ ਇਕ ਬੈਰੀ॥੨੨॥ਬੀਸ ਪਚੀਸ ਲਗੀਤਬਿ 

ਆਇ । ਤੌਰਜੋ ਵੋਰਜੋ ਤਨ ਸਭਿ ਥਾਇ । ਖਰੋ ਮਰਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਗਿਰਕੋ। . 
ਤਨਕ ਨ ਮੁਰਜੋ ਬੀਰ ਰਸ ਭਰਜੋ ॥੨੩॥ ਜੁੱਧ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਸਾਈਂ। 
ਨਿਜਸਿਖ ਕੀ ਕਹਿ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ।ਮਚਜੋ ਤੁਮਲ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਬਡੇਰਾਂ।ਬਰ- 

ਸਤਿ ਲੋਹਾ ਬਹੁ ਤਿਸ ਬੇਰਾ॥੨੪॥ਇਮ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸੁਰਗੈਂਪਿਆਂਨਾ। 
ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜ੍ਰਾਨਾ । ਲਖਯੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਮਲੈਂਛਨਿ ਕੀਨਾਂ । 
ਚੋਗ ਕਰਨ ਲੋ ਹੁਕਮ ਬੀਨਾ ॥ ੨੫॥ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ ਰਿਪੁ ਗੁਨ ਆਏ । 
ਤਿਨ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਤੂਰਨ ਧਾਏ । ਮਨਹੁ ਕਲਿੰਗਨ” ਗਨ ਅਵਲੋਇ। 
`ਸ਼ਿਕਰੇ ਗਏ ਤਿਠਹੁ ਪਰ ਦੋਇ ॥੨੬॥ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਦੋਨਹੁ ਹਥ ਧਾਰੇ । 
ਜਨੁ ਮਤੰਗ ਖੂਨੀ ਦੋਤਾਰੇ'।ਹੇਲ ਧਕੇਲ ਪਿਛੇਲੋ ਮੇਲੋ। ਜਨ ਖੇਲਤਿ ਟ' 

ਸਮ । “ਮਗਰਮੱਛ ਵਰਗਾ । 5ਬਹੁਤੇ ਹੋਂ£ ਹੋਣੇ ਤੰਗ ਹਨ। ਏਮਗਰ ਨੱਛ ਟ੍ਪ ਸਿੰਘ ? । 
ਪਮਣੋਂ ਮੌਤ ਹੈ । ਓਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ( ਜਮ ਦਾ ) ਦੰਡ ਜਾਣੋ / “ਚਿਤ [ ਸੈਸ:, ਕੁਲਿੰਗ | । "ਮਾਨੋਂ 
ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਥਾਲੇ । #ਪਾ:=ਬਿਠੁੰਠ । 



_ਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਯ ਸੂਗਜ ( ੫ਢ੮੯ ) ਚਿ3 ੬ । ਅੰ£ ੩੭. 

_ਫਾਗ ਸਹੋਲੋੇ ॥੨੭ ਆ 
ਕੜਾ ਪੌਰਖ" ਇਨ ਮੈਂ । ਲੱਛਨ ਮਹਿਂ ਇਕ ਲਰੈ। ਮਰਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਯੋਂ ਕ੍ਯੋਂਹੁ ਨ ਧਰੈ॥੨੮॥ਜਨੁ ਦੇ ਗਾਹ ਜ੍ਲ ਕੋ। ਤਿਮ ਦੋਨਹੁੰ 
ਪੇਲਤਿ ਖਲ ਢਲ ਕੋ । ਚੀਰਤਿ ਅੰਗ ਚਲਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ । ਰਿਪੁ ਕੌ ਵਾਰ 
ਸਿਪਰ ਅਗਵਾਨਾ ॥ ੨੯ ॥ ਕਰਿ ਚੈਚਲਤਾ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲੇ । ਇਤ ਉਤ 
ਬਿਚਰਤਿ ਬਨਿ ਮਤਵਾਲੇ।ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ।ਸਿਰ,ਧਰ”ਕਰ, 
ਪਗ ਧਰ“ ਬਿਖਰਾਏ ॥ ੩੦ ॥ ਕਿੰਦਕ ਦੀਰਘ ਸੇ# ਸਿਰ ਪਰੇ। ਕਰ ਪਗ 
ਕਰਿਭੈਡੇ ਗਨ ਕਗੇਲਰਤਿ ਬਹਾਦਰਦੋਨਹੁੰ ਅਰੇ,ਬੀਸ ਪਚੀਸਨ ਮਾਰਤਿ 
ਮਰੇ ॥੩੧॥ ਨਿਕਸੇ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਜਥਿ ਲੀਰਿਪੁ ਗਨ ਕੋ ਸੈਘਾਰਹਿੰ 
ਤਬਿ ਲੋਹੋਹਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਪਸਰਾ ਆਵੈਂ।ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿੰਘ ਬਿਵਾਨ ਚਢਾਵੈਂ 
॥੩੨॥ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਰਨ ਤੇ ਰਿਪੁ ਗਨ ਹੇਰੈਂ । ਤਜਿ ਬਿਵਾਨ ਮਾਰਹਿਂ ਤਿਸ 
ਬੇਰੈਂ।ਦੁੰਦਂਭਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਬਜੈਂ' ਜੁਬਾਉ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬੀਰਨ ਕੇ ਚਿਤਚਾਊ॥ 
੩੩॥ਕਹੈਂ' ਸਿੰਘ “ਅਬਿ ਅਵਸਰ ਆਫੋ/ਮਾਰਹੁ ਗਢ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਛੋਗੁਰ 
ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋਖੜਗਨਿਕਾਰਹੁ ਰਿਪੁ ਗਨ ਮਾਰੋ॥੩੪॥ ਇਕ 
ਘਣਕਾ ਮਹਿ ਲਾਭ ਬਿਸਾਲੇ । ਠਾਖਹੁਂ ਬਰਖ ਜਥਾ ਤਪ ਘਾਲ । ਪ੍ਰਿਥੀ 
ਦਾਨ ਅਸਮੇਧ ਕਰਨ ਕੌ? ।ਤਸ ਵਲ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜੈਗ ਲਰਨ ਕੋ॥੩੫॥ 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੈਨ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਜਨਮ ਪੈਨ ਕਰਿ ਲੀਨ ਬਡੋਰਾ । ਮਹਾਂ 
ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਚਿਤ ਲਖੇ । ਗੁਰ ਤੋ ਹੁਕਮ ਲੇਤਿ ਗਵ ਬਿਖ ॥੩੬। ਵਹਿਰ 
ਜਾਇ ਦਸ ਬੀਸ ਪ੍ਰਹਾਰੈ । ਲਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜਿ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੈ”ਬਰਖਤਿ 
ਸਰ ਗੋਰੀ ਬਹੁ ਸਾਰ। ਮਰੇ ਅੰਬਾਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰ” ॥੩੭॥ ਤਬਿ ਪੰਚਹੁਂ 
ਮੁਕਤੇ ਬਰ ਬੀਰ । ਈਸ਼ੁਰ ਸਿੰਘ; ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਜਥਾ ਛੁਧਾਤੁਰ ਸ਼ੇਰ 
ਸਿਧਾਵੈ। ਜਥਾ ਬਾਜ ਚਿਰੀਅਨ ਪਰ ਜਾਵੈ ॥ ੩੮ ॥ ਤਿਮ ਤੁਰਕਨ ਪਰ 
ਪੰਚਹੁੰ ਗਏ । ਸੈਨਾ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਏ । ਜਥਾ ਮੱਤ ਹਾਥੀ ਬਰਿ ਜਾਇ। 
ਕਰਤਿ ਕੋਲ ਜਲ ਦੀਹ ਧਕਾਇ॥੩੯ਪੰਚਹੁੰ ਖੜਗ ਚਮਕਤੇ ਦਾਰੁਨ। 
ਲਿਪਟੇ ਰੁਧਰ ਕਰਤਿ ਰਿਪੁ ਮਾਰਨਿ । ਨਿਰਭੈਂ ਚਲਹਿ ਬੀਰ ਬਡ ਮੱਤੋ । 

"ਬਲ । "ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ । <ਦੇ ਤਦੂਏ । #ਧੜ । “ਧਰਤੀ ਤੇ । ੬ਵੱਭੀਆਂ_ ਗੇਂਢਾਂ ਵਰਰੀ । 
“ਭਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾਨ ਤੇ ਅਸੁਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਤੁੱਲ ਫਲ ਹੈ” “। “ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗੈ ਤੈ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂੰਦਜ । ( ੫੮੬੦ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਹਤਹਿਂ ਸੁ ਪਹੁੰਚਿ ਬੀਰ ਰਸ ਰੱਤੇ ॥੪੦॥ਜਿਮ ਪੰਚਹੁਂ ਪਾਂਡਵ ਬਲਵੈਤੇ । 
ਕੈਰਵਾਨ ਕੇ ਦਲ ਬਿਚਰੈਤੇ।ਮਾਰੇ ਤੁਰਕ ਅਨੇਕ ਬਿਹਾਲੋ । ਕੋ ਤਰਢਤਿ; 
ਕਿਹ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਲੋ ॥੪੧॥ ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਵਿਰੇ । ਓਰੜ ਭਟਨ 

ਬਿਖੈ ਪੁਨ ਘਿਰੇ।ਮਾਰਿ ਸੈਂ ਕਰੇ ਭੂਮ ਗਿਰਾਏ।ਨਿਜ ਸ੍ਰਾਮੀ ਕੋ ਮੈਗ ਦਿਖਾਏ 
॥ ੪੨॥ ਰੌਚਕ ਰੈਚਕ ਤਨ ਕਟਵਾਯੋ । ਨਹਿੰ ਪੀਛੇ ਇਕ ਪੈਰ ਹਣਾਯੋ। 

ਸਨਮੁਖ ਲਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਦੀਨੋ।ਬਿਸਮੇ ਤਰਕ ਪਿਥੇ ਰਣ ਕੀਨੋ"॥੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਏ ਖਸ਼ਣਮ ਟੁਤੇ “ਚਮਕੌਰ ਟੰਗ? ਪਰਨੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ 

੍ਰਿੰਸਤੀ ਸੰਸੂ॥ ੩੭ ॥ ੩੮. | ਚਮਫੌਰ ਜੋਗ-ਜਾਰੀ) । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਯੋ ਜੁੱਧ ਅਤਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾਦਤਿ ਤੁਪਕ ਕਮਾਨ।ਸ਼ੂੰਕਤ ਸਰਪ 
ਸਮਾਨ ਸਰ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗਿ ̀ਭਣ ਹਾਨ ॥ ੧॥ ਭੁਯੈਗ ਪੂਯਾਤ ਛੈਵ ॥ ਕਹਾਂ 

ਬੀਰ ਚਾਲੀ ਛੁਧਾਵੈਤਿ ਭਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਏਕ ਨੌ” ਲਾਖ ਆਏ ਹਕਾਰੇਅਭੂਤੇ 
ਬ੍ਤਿੰਤੇ ਸੁਨਯੋ' ̀ ਦੇਵ ਜਾਲਾ” । ਮਿਲੋ ਏਕ ਬਾਨੰ ਅਚੋਭੈ ਬਿਸਾਲਾ ॥੨॥ 
=ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਏਵ ਕੈਸੇ ਲਦਤ?ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸੂਚਿਧਤੇਂ। 
ਅਸੈਠੈ ਮਹਾਂ ਤੋ ਅਦੇੈ ਬਿਲੌਦੇ । ਬਿਲੌਕੰ' ਚਲੈਂ-ਚਾਉ 
॥ ੩॥ ਅਰੂਵੇ ਬਿਮਾਨੇ ਪਯਾਨੰਤਿ ਆਏ। ਜਹਾਂ ਰੈਨ ਕੋ, ਖੇਹ ਤੋ ਸੈਨ 
ਛਾਏ੯। ਅਟਾਰੀ ਬਿਥੋ ਨਾਥ ਕੋ ਦੇਖਿ ਬੈਦੇ । ਲਰਾਈ ਬਿਲੋਕੈਂ:=ਪਰਯੋ 
ਦੀਹ ਦਵੇ” ॥੪ ॥ ਤੁਵੇਰੈ' ਤੜਾਕੇ, ਸੜਾਕੈ' ਕੜਾਕੌ" । ਬੜਾ ਝਾੜ ਤੇ ਗੇ 
ਝੜਾਕੈਂ' ਮੜਾਕੈੱ ਹਲਾ ਹਾਲ ਹੂ ਹਲੈ' ਹੇਲ ਲੋਹੇ''ਲਗੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਲਾਲੀ 
ਵਲੋ ਗਿਲ ॥੫॥ ਘਣੇ ਰੈ ਸਿੱਧ ਆਏ ਅਕਾਸ਼ਾ । ਥਿਰੈ ਦੇਵਤਾ 

ਪਗ ਕੀਤਾ: ਦੇਖਕੇ । ₹,੧੯=੧੦ ਲੱਖ । ਲਾ ਤਤ ਕਿ ਐੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਆਂ ਸੀ । “ਜਣਾਉ'ਦੇ ਨਹੀਂ । “ਮਹਾਨ ਅਮੈਭਵ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਅਵੈਭਾ ਹੋਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਚਾਉ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਦੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ । #ਜਿੱਥੇ ਸੈਨ ਦੀ ਗਰਦ ਤੋਂ 
ਆਕਾਸ਼ ਛਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । “ਭਾਰੀ ਨੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ । ਦਤੜੇਂਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਦੀ ਹੈ 
ਸੜੇਂਕ ਕਰਦੀ (ਰੌਲੀ) ਜਾੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜੱਕ ( ਕਰ੨ੇ ਵੱਜਦ, ਹੈ) । ੯ਉਤੇ ਬਲੀ ਤੇਗੇ ਬੜਾਕ 
ਮੜਾਕ ਹੋ ਰੰਹੇ ਹਨ । [ਬੜਕ ੨“ ਭਾਵ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਠਹਿਕਣ ਤੇ ਮੜਾਕ ਤੋ ਢਾਲ 
ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਠਹਿਕਣ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ | । "ਹਲਾਹਾਲ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਦੇ ਹਨ । ( ਅ ) ”' ਸ਼ਸਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਏ ( ਵੈਰੀ )। 
“੧ਛੇਂਛਰੇ ਫੁੱਲੇ ਹੇਏ ਸ਼ੋਭੰਦੇ ਹਨ । 



_` ੪੨੩ ਪ੍ਤਾਪ ਟੂਰਜ। ___( ੫੮€੧ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਭੰਨ ੩੮, 
ਭੂਰ ਹੋਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਉੜੈਂ' ਗ੍ਰਿੱਧ ਬੱਧੇ ਵਧਜੋ ਜੁੱਧ ਉੱਥੇ । (ਭੜੇ ਭੇੜ ਜੋਧਾ 
ਰਿਦੇ ਮੱਧ ਨੂ8੬॥ ਬਡੇ ਕਾਂਕ ਕੈਕੇ ਕਈ ਕੂਕ ਕੂਕੈਂ।ਭਲ' ਮਾਸ ਸੂਰਾਨਿ 
ਕੇ ਤੀਰ ਢੂਕੈਂ ।ਬਹਕੋ ਝ੍ਰੇਣ ਚਾਲਾ ਧਰਾ ਲਾਲ ਹੋਈ।ਕ£ਭੀ ਮਨੋ ਦੂਨਰੀ 
ਲੀਨਿ ਜੋਈ॥੭॥ਦਯਾਂ ਸੰਘ ਆਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜੈਕੈ।ਕਰੇ ਜੋਰਿ ਦੋਨੋਂ ਬਨ 
ਕਾਖ ਕੈ ਕੈ । “ਮਹਾਰਾਜ ! ਛੋਰੋ ਲਰਾਈ ਅਖਾਰਾ । ਪਿਯਾਨੋ ਕਹੂੰ ਕੋ; 
ਕਰੀਜੈ ਕਿਨਾਰਾ ॥੮॥ ਸਭੈ ਸਿੰਘ ਜੂੜੇ ਹਤੇ ਸ਼ੱਤ ਭਾਰੇ । ਮਰੇ ਜੁੱਧ ਬੀਚ 
ਰਿਢੈ ਧੀਰ ਧਾਰੇ ।-ਬਦੈ ਆਪਕੋ ਦੇਹਿ-ਚਾਹੈ' ਜੁੜਾਰੇ। ਤਜੋ ਜੈਗਕੋ 'ਢੇਗ, 
ਹੂਜੈ ਕਿਨਾਰੇ? ॥ ੯ ॥ ਘਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੂਯ' ਇਘਾਨਿ ਕੋਰੀ । ਹਸੇ ਦੀਨ 
ਦਯਾਲੀ ਭਨਕੋ ਤਾਂਹਿ ਬੇਰੀ ।“ਪਿਖੋ ਖੱਗ ਕੇਤੇ ਬਿਲਾਸ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਕਰੋ 
ਬੇਗ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨੈ ਬਿਨਾਸ਼ਾ? ॥ ੧੦ ॥ ਸੈਯਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਨੁਨਿਕੈ 
ਨਿਕਸੇ ਤਜਿ ਪੌਰ ਕੋ ਠੌਰਹਿ ਦੌਰਿ ਅਗਾਰੀ। ਮੋਹਰ ਸੰਘ ਸੁ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 
ਅਨੰਦ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ ਚਲਯੋ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਲਾਲ ਜੁ_ਸਿੰਘ ਸੁ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ 
ਅਮੋਲਕ ਇੰਘ ਲਹੇ ਫਲ ਚਾਰੀ” ।-ਨਾ ਅਸ #ਸਰ ਹਾਥ ਪਰੈ ਪੁਨ ਜੇ 
ਹੁਇ ਸੈਮਤ ਬੈਸ ਹਜ਼ਾਰੀ-॥ ੧੧॥ ਹੇਲ ਕੋ ਮੇਲਤਿ ਨੌਰ ਕਰਜੋ ਰਿਪ 
ਧੌਰ ਕੋ ਟੌਰ ਕੋ ਜੇ ਗਨ ਆਏ।ਕਾਢਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਰੇ ਤਬਿ ਸਿੰਘ ਤਛਾਮੁਛਿ 
ਕੈ ਪੁਨ ਦੂਰ ਹਟਾਏ। ਵਾਂਧੰਤਿ ਜਾਤਿ ਪਹੂੰਚਿਕੌ ਬਾਹਰ ਬੀਰ ਸਰੀਰ ਕੋ 
ਦੇਤਿ ਗਿਰਾਏ। ਹੋਤ ਖਰੋ ਅਰਿ ਜੋ ਅਰਿ ਕੈ; ਨਹਿ ਜੀਵਤਿ, ਮਾਤ ਮਨੋ' 
ਨਹਿ ਜਾਏ॥੧੨॥ ਕਯਾ ਬਰਨੋ' ਰਣ ਕੋ ਤਿਨ ਸਿੰਘਨਿ; ਸਿੰਘਨਿ ਜੋ 
ਭਭਕਾਰ ਪਰੇ। ਸੈਂਕਰ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੋ ਤਨ ਗਾਰ, ਮਿਲੇ ਚਹੁੰ ਓਰਤੇ, ਬੀਚ 
ਘਿਰੇਪਏਕਨਕੋ ਝਝਕੈਂਉੜਕੈਂ“ ਅਰੁ ਏਕਨ ਕੇ ਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਜ ਓਜ ਲਖਾਇ ਲਗੇ ਬਹੁ ਘਾਇਸੁ ਸ਼੍ੋਣਬਰੇ“॥੧੩॥ਸੇਲਨਿ, 

ਸਾਂਗਨਿ,ਤੋਮਰ; ਤੀਰਨਿ ਬੇਧਿ ਲਿਏ ਇਕਬਾਰ ਗਿਜੇ । ਪ੍ਰਾਨ ਕੌ ਤਜਾ- 

ਗਤਿ; ਪ੍ਰੈਮ ਤੇ ਜਾਗਤਿ, ਬੀਰਤਾ_ ਪਾਗਤਿ ਚੋਗ ਖਰੇ । ਮਾਰਨ ਚਾਹਤਿ; 
ਸ਼ੱਤ੍ਰਠਿ ਗਾਹੜਿ,ਜੁੱਧ ਉਮਾਹਤਿ ਸਿੰਘ ਮਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਛੋਰਤਿ ਤੀਰ ਤਰਾ 

"ਮਣਕੇ । “ਚਾਟੋ' ਫਲ ਲੋਣ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਓਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾੰ 
ਉਮਰਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਆਉਣਾ । “ਜੇ ਵੈਰੀ ਅੜਕੇ ਖੜੇ ਹੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 
(ਸਉ) ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦ ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । “ਭਾਵ 
ਵੈਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ । #ਬੜਿਆਂ ਉਛਲਦੇ।,ਅ)ਹਦੂਣਕੇ ਪਰੇ ਸਿਣਦੇ ਹਨ। “ਵੱਗਢਾ ਹੈ 1 



ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੮੯੨) ਦੁਤ ੬। ਸੀ੍ ੩੮ 
ਭਰ ਜੋ ਤਰ ਆਵਤਿ' ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੇ॥੧੪॥ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਕਰਜੋ ਰਣ ਜ਼ਾਹਰ 
ਸਿੰਘਨਿ ਮਾਰਿ ਕੈ ਹੋਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਪਾਇਨ ਕੀ ਕਰਿ.,ਚੈਚਲਤਾ ਚਹਿ 
-ਕੋਟ ਕੀ ਭੀਤ ਕੇ ਜਾਉ' ਮਝਾਰੀ-। ਆਪਨੀ ਭੂਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋ 
ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਕੌਤਕ ਭਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬਿ ਡੀਠ ਪਰਕੋ ਕਰਿ 
ਤੂਰਨਤਾ ਖਰ ਤੀਰ ਸੈਚਾਰੀ”॥੧੫॥ ਮਯਾਨ ਬਿਹੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਚਾਵਤਿ 
ਦੂਸਰ ਪਾਨ ਮਹਿੰ ਢਾਲ ਸੈਭਾਰੇ। ਦੌਰਤਿ ਏਕ ਦਿਵਾਰ ਤਜੀ ਗਵਹ ਕੀ 
ਦਿਵਾਰਕੋ ਜਾਤਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਕਾਨ ਲੋ ਤਾਨਿਕੈ ਬਾਨ ਤਜਜੋ ਸੁ ਅਚਾਨਕ 
ਜਾਇ ਲਗਜੋ ਹੁਇ ਪਾਰੇ। ਜਜੋਂ ਉਡਿ ਕੈ ਬਡ ਸਰ੫ ਗਯੋ ਬਰਮੀ ਬਰਿਕੈ 
ਨਹਿ ਅੰਗ ਢਿਖਾਰੇ॥ ੧੬॥ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਛੋਰਯੋ ਨਿਰੀਛਤਿ” ਛਾਲ 
ਉਛਾਲਤਿ ਕੀ ਲਗਿ। ਛਾਤੀਪਾਇ ਪਸਾਰ ਪਰਯੋ ਤਬਿਹੁ ਕਰ ਮਹਿਰਹਿ- 
ਗੀ ਕਰਵਾਰ ਕੈਪਾਤੀ । ਪਾਰ ਪਰਜੋ ਸਰ, ਸ਼ਕ ਗਡਜੋ ਧਰ, ਯੋਂ ਨ 
ਉਪਮਾ ਉਪਜਾਤੀ' । ਬਾਯੁ ਸੁ ਬੇਗ ਬਿਸਾਲ ਬਹਜੋ ਤਰੁ ਤੇ ਛਿੰਨ ਮੁ 
ਧੰਗਾ ਪੈ ਪਪਾਤੀ£ ॥ ੧੭ ॥ ਜਤਨ ਜਿਗ 
ਮਹਾਂ ਦਬਕੇ ਪਿਛਵਾਈ । ਮਰਦੂਦਹਿ ਖ੍ਰਾਜ” ਦਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਯੋ ਮਹਿ ਬੈਠਿ 
ਰਹਯੋ ਤਨ ਨਾ ਉਕਸਾਈ"। ਭਣ ਔਰ ਭਿ ਹੋਰਿ ਹਿਗਨ ਭਏ ਸਰਦਾਰ 
ਮਹਾਨ ਹਨਕੋ ਸਰ ਆਈ । ਗਨ ਤੀਰ ਤੁਢੈਗ ਹਨੈ' ਥਿਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਪੈਰ 
ਠਘਾਲਤਿ ਹੈਂ ਅਗਵਾਈ॥੧੮॥'ਖ੍ਹਾਜਾ ਦੁਰਯੋ ਲਖਿਕੈ ਗਤਿ ਤਾਂਹਿ ਹੁਇ 
ਗ਼ੈਰਤ ਖਾਨ ਕਰੀ ਚਪਲਾਈ। ਕੋਟ ਦਿਵਾਰਕੋ ਆਵਨ ਲਾਗ ਪਰੜੋ ਜਹਿਂ 
ਨਾਹਰਖਾਂ ਅਗਵਾਈਂ੧ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਡੀਠ ਪਰਜੋ ਤਬਿਹੂੰਤਤਕਾਲ ਹੀਤੀਰ ਲੈ 
“ਜੋਬਨ ਦੀ ਮਾਰ) ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।“ਭਾਵ ਚਿੱ ਲੇ ਵਿਚ ਜੈੜਿ ਆ ਵਿੱਖ: ਤੀਰ (੧੮ ਖਦਿਅ। 
੧ਊੱਛਲੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਲਗਿਆ । "ਤਾਵ ਉਪਮਾ ਐਉਂ' ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਰਿੱਗਣ ਦੀ:- 
੬ਮਨੌਕਤੇ ਵੇਗ ਦੀ ਵਾਯੂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੱਛ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ! ” ਦਰਜਾ ਮਰਦ। 
ਜਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ੁਪਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਤੇ (ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੀ) ਗਤ ਦੋਈ 
ਵੇਖਕੇ ਅਣਖ ਵਿਚ ਆਕੇ, ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਸ ਜਿ& ਅੱਗੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ 
ਪਿਆ ਸੀ ਆਵਨ ਲੱਗਾ [ਅਮ, ਰੈਰਤ=ਅਣਖ] (ਅ) .ੈਰਤ ਖਾਂ ਨਾਮੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ 
ਕੀਤੀ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵੈਰੀ ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚਲੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪਾਸ 
ਆ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਤੇ' ਤੀਰ ਦੱਲਣ ਕਰਕੇ 
ਤੇ ਕਾਰੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਤ ਦਲ ਇਕ ਦਮ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਐਉ' ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ 
ਜੁੱਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨ। _ ” 



4. ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੯੩ ) ਫਿਤੁ ੬ । ਗਮ ੩੮. 

ਜੇਹ ਧਸਾਈ। ਐੱਚਤਿ ਛੋਰਿ ਵਯੋ ਸਰ ਘੋਰ ਗਯੋ ਅਰਿ ਓਰ ਦਯੋ ਉਬ- 

ਲਾਈ॥੧੯॥ਦੈ ਸਰਦਾਰ ਹਤੇ ਜਬਿ ਯੌ ਤਬਿ ਸਾਯੋ ਦਿਵਾਰ ਕੌ ਤਯਾਂਗਤਿ 
ਨਾਂਹੀਕਾਇਰ ਹੈਰੈ ਥਿਰ ਹੋਤਿ ਭਏ ਨਹਿ ਆਇ ਸਕੈ ਸੁ ਮਦਾਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 

ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਬਾਨਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਤਜਿ ਤਾਂਹੀ । 

ਬੈਧਤਿ ਪੰਚਹਿੰ ਸਾਤ ਕਿੰ ਨੌ ਦਸ ਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕੋ ਬਿਨਸਾਹੀਂ ॥ ੨੦ ॥ 

ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਲਰਿ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਗ ਦਿਖਾਇ ਉਦਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ 
ਅੰਤਰ ਬੀਰ ਨਿਰੈਤਰ ਜੂਬਤਿ ਹੈ' ਸਕ ਬ੍ਰੰਦਨਿ ਮਾਰੇ । ਛੋਰਤਿ ਗੋਰੀ 

ਲਗੇ ਰਿਪੁ ਓਰੀ ਸਰੀਗੰਨ ਢੋਰਿ ਜ਼ਿਮੀਂ ਪਰ ਡਾਰੇ। ਹੇਲ ਕੋ ਪਾਵਤਿ 

ਆਵਤਿ _ਧਾਵਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵਤਿ ਪੁੰਜ ਜੁਬਾਰੇ ॥੨੧॥ ਦੇਖਿ ਮਿਲੋ ਉਮ- 

ਗਵ ਕਹੈ ਸਭਿ ਹੀ ਇਕ ਬਾਰ ਕਰੋ ਬਡ ਹੇਲਾ। ਕੂਦ ਪਰੋ ਗਢ 
ਸੈਮੁਖ ਲਾਖਨ ਕੋ ਕਿਮ ਉਪਰ ੜੇਲਾ । ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗਹਿ ਲੀਜਹਿ 
ਕੀਜਹਿ ਓਜ ਭਲੋ ਅਬਿ ਬੈਲਾਂ । ਜੈਗ ਕੋ ਅੰਤ ਕਰੋ ਚਲਿ ਸ਼ਾਹੁ ਪੈ ਲੈ 
ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੋ ਹੂਜੇ ਸੁਹਲਾ'॥੨੨॥ਯੋ' ਕਹਿ ਕੈ ਚਹੂ ਓਰ ਘਿਰੇ ਬਹੁ ਬੋਲ 

ਪਰੇ ਕਰਿ ਹੇਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਬੀਰ ਚਲਾਚਲ ਲਾਖੋਂ ਹਲਾ 

ਹਲਾਂਕੂਕ ਕਰਾਲਾ । ਛੂਟਿ ਤੁਵੈਗ ! ਤੜਾਭੜ ਮਾਚਤਿ ਰਾਚਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਫਿਰੇ 

ਅਲਬਾਲਾ । ਘਾਇਲ ਹੈ ਗਿਰਿ ਭੂਮ ਪਰੇ ਤਰਵੈਂ ਤਨ ਲੋਟਤਿ,ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
___ ਕਾਲਾ॥੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਕਤਿ ਰੋਕਤਿ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ੱਤਨਿ 

ਕੋ,ਬਾਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਹੈਂ ਵਧਿ ਆਗੇ ਜੁ ਆਵਤਿਦੈਂ ਹਨਿ ਕੋਲੋਥਨ . 

ਪੋਥਨ ਵੇਰ ਗਏ ਲਗਿ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਪਰੇ ਤਨ ਕੋ । ਜਕੋਂ ਗਿਰ ਸ੍ਰਿੰਗ 
ਸ਼ਰਵੈਂ ਜਲਾ ਕੋ ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੋਨ ਚਲਜੋ ਸ਼ਵ ਢੇਰਨਿ ਕੋ" ॥੨੪॥ ਰਸਾਵਲ ਵੰ੮॥ 
ਸਚੇ ਸੈਗ ਸੂਰੇਕਰੇ ਮਾਰਿ ਦੂਰੇ।ਥਿਰੇ ਓਟ ਲੀ ਕੈਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਥੇ ਕੈ॥੨੫॥ 

ਨਹੀ' ਓਤਸਾਹੇ । ਰਿਦੇ ਗਰਬ ਢਾਹੇ | ਬਿਚਾਰੀ-ਅਸੈਭੈ। ਮਹਾਨੈ ਅਬੇਭੈ ॥ 

੨੬॥ਹਜ਼ਾਰੋ' ਪੁਹਾਰੈ' । ਅੰਬਾਰੈ ਨਿਹਾਰੈ' । ਲਵੈ' ਬਾਰ ਬੋਰੀ । ਮੀ ਮਾਰ 

ਘਰੀ ॥ ੨7 ॥ਚਿਪੂ ਬੀਚ ਚਾਲੀ ।ਛੁਧਾ ਤੇ ਬਿਹਾਲੀ-। _ਮਿਲੋਂ ਪਾਸ 

ਬ੍ਰਾਜੇ। ਕਿਤੇ ਸੈਲ ਰਾਜੇ॥ ੨੮॥ ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਔਰੇ । ਰਿਸੇ ਪੌਰ ਠੌਰੇ। ਚਲੋ 
ਬਾਜ ਦੌਰੇ । ਭਏ ਸ਼ੱਤ ਹੌਰੇ॥ ੨੯॥ ਜਹਾਂ ਠੌਰ ਧਾਵੈਂ । ਤੁਵੇਰੈਂ ਚਲਾਵੈਂ। 

“ਨੂਰੀ; ਤਰਲ ਹਲੀ। “ਜਲ ਦੋਂਦਾ ਹੈ । 2; ਰਦਿਆੰ ਦੇ ਢੇਗਂ ਵਿੱਢੋਂ । ਪਬਾਣਾੰ ਨਾਲ 1 ਦੂਰਸੇ। 

੬ਵੋਰੀਆਂ (ਦੇ ਘੇਰੇ) ਵਿਚ (ਕੇਵਲ) ਢਾਲਨੀ (ਸਨ) । 



੬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੬੪ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਨ; ੩੯, 

ਕਿਲੇ ਕੋ ਤਕਾਵੈਂ । ਚਵੈਂ ਹਾਥ ਪਾਵੈਂ ॥੩੦॥ ਤਹਾਂ ਕੋ ਪਯਾਨੇ। ਨਿਕਾਰੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨੌ'। ਬਨੇ ਸਾਵਧਾਨੇ । ਬਿਲੋਕੇ ਰਿਸਾਨੇ ॥ ੩੧॥ ਪਰੇ ਬੀਰ ਧਾਈ । 
ਨਹੀਂ' ਸ਼ੋਕ ਪਾਈ । ਬਡੀ ਧੂਮ ਘਾਲੀ । ਪਰੀ ਹਾਲ ਚਾਲੀ ॥੩੨॥ ਕਰਾ- 
ਰਤ ਰਨ ਤਬਕਾ ਇਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਭਿੱਗੇ॥੩੩॥ 

੍ ਆ ਗਰ ਨਾਂਹੀ।ਮਿਲੇ ਪੀਠਜਾਂਹੀ” 

॥ ੩੪ ॥ ਲਿਏ ਸੇਲ ਭਾਲੇ । ਹਨੈਂ ਆਨਿ ਜਾਲੇ । ਕਿਧੋਂ ਤਾਕਿ ਗੋਰੀ । 

ਤਜੈਂ' ਸਿੰਘ ਓਰੀ॥੩੫॥ਰਹੈ' ਦੂਰ ਠਾਵੇ।ਨ ਹ੍ਰੈ ਤੀਰ ਗਾਵੇ'।ਮਹਾਂ ਤੇਜਵੈਤੇ। 
ਬਿਲੋਕੈ' ਲਚੇਤੋ ॥੩੬॥ ਦੌਰਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਮਸਾਂਨ ਕਰਿ ਤਜਿ ਗਢ 
ਬਾਹਰ ਆਇ। ਲਚੈਂ ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਰੈਂ ਸਿੰਘ ਰਣ ਥਾਇੰ॥੩੭॥ 
ਅਰਧ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਰਗ ਅਰਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ । ਉਭੈ ਪੁੱਤ੍ਰ ਰਸ ਬੀਰ 
ਮਹਿ ਚਹੈਂ ਲਰਨ ਬਰ ਬੀਰ ॥੩੮ 1 ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ [ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸਣਮ 
ਰੁੰਤੇ “ਚਮਕੌਰ ਮੈਗ/ ਪ੍ਰਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿਿਭੀ ਅੱਸ਼ੂ॥ ੩੮॥ 

3੯. [ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਬਰ ਪਿਖਿ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਬਿ੍ਤੰਤ। ਚਹਕੋ ਆਪ 
ਨਿਕਸਨ ਤਬੈ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਤ ਬਲਵੈਤ ॥ ੧॥ ਸਾਬਾਸ ੮ । ਮਨਹਿ ਬਿਚਾ- 
ਰਹਿ।-ਤੁਰਕ ਬਿਦਾਰਹਿੰ । ਬਿਰਹਿੰ ਨ ਅੰਤਰ” । ਲਰਹਿੰ ਨਿਰੈਤਰ- 
॥੨॥ ਤਬਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੀਰਹਿ" । ਪਹੁੰਢਿ ਸਧੀਰਹਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਦਨ । ਕਰਿ 
ਅਭਿਬੈਦਨ ॥ ੩॥ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋਰਹਿਂ । ਪਿਤਹਿ ਨਿਹੋਰਹਿ। ਸੁਤ ਢਿਸ਼ 
ਨੈਨਹਿ । ਕਰਿ, ਕਹਿ ਬੈਠਹਿੰ” ॥ ੪ । “ਕਿਮ ਅਭਿਲਾਖਹੁ ? ਸਚ ਬਚ 
ਭਾਖਹ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੀਰਹਿ । ਕਹਿ ਧਰਿ ਧੀਰਹਿ” ॥ ੫ ॥ “ਨਿਜ ਕੁਲ 
ਰੀਤਹਿਚਿਤ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਹਿ । ਅਬਹਿ ਸਮੈਂ ਸ਼ੁਭ। ਲਖਿਂ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੁ ! 
॥ ੬॥-ਧਰਮ ਨਿਬਾਯਹੁ-। ਮੁਖ ਢੁਰਮਾਯਹੁ” । ਤੁਰਕ ਸਮੂਹਨਿ । ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਹੂਹਨਿ"॥੭॥ ਕਰਹੂੰ ਹਟਾਵਨ।ਗੜਿ ਰਣਬਾਵਨ”ਗਸੁਨਿ ਬਿਕਸੇ 
ਗੁਰ। ਕਹਹਿੰ ੪ਭਲੇਂ ਉਰ ॥੮॥ ਹਤਿ ਤੁਰਕਾਨਹਿਂ । ਕਰਿ ਘਮਸਾਨਹਿ। 
ਕਿਸ ਪਾਜੋ। ਤਸ੍ਿੰਘਦੇ ਮਿੰਲਆਂ ਤੁਰਕ ਪਿੱਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੋਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਕੜੇ 
ਹੋਕੇ। (ਹੁਣ) ਅੰਦੁਰ ਨਾ ਠਹਿਰੀਏ । “੫ਸ । €ਟੱਥ ਜੋੜ (ਖਲੋ !ਰਹਿਆ।” ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਲੋ । 
ਦਗਾਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਲ ਕਿਹਾ। ਜਾਣਕੇ । "ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੂਖੋਂ ਢੂਰਮਾ 
ਦਿਓ (ਕਿ ਤੂੰ) ਜੁੱਧ ਧਰਮ ਯ। ਖੇਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹ ਭਾਵ ਜੈਗ ਲਈ ਆਂਗਜਾ ਬਖਸ਼ੋ । 
੧੧ਹੱਲੋ । "ਯੁੱਧ ਤੂਮਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣੇ । ੧£ਗ ਕਰਕੇ । 



ਸਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜੇ ( ੫੮੬੫ ਭਿਤ ੬ । ਅਠ ੯. 

ਸ਼ੁਭ ਪਦ ਪਾਵਹੁ । ਮਮ ਮਨ ਭਾਵਹੁ ॥੯॥ ਸਜਸੁ ਬਿਬਾਰਹੁ । ਅਰਿ ਗਨ 

ਸਾਰਹੁ । ਸਿਖ ਲਿਹੁ ਸੈਗਹਿ । ਹਿਤ ਅਤਿ ਜੈਗਹਿ ॥੧੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਦਾ 
ਧਰਮ ਛੱਤ੍ਰੀਨਿ ਕੋ ਚਲਯੋ ਸਨਾਤਨ ਆਇ । ਤੁਝ ਸਮ ਬਯ 
ਕੀ ਲਰਕੋ ਜਗਤ ਜਸ ਗਾਇ” ॥ ੧੧॥ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਮਾਰਨ ਖ਼ਰਨ; 
ਅਰਿਨ ਪੀਠ ਨਹਿ ਦੇਨ।ਸ਼ੁਭ ਪਦ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿ ਅਵਨੀ ਮਹਿ ਜਸ਼ 
ਲੋਨ? ॥ ੧੨॥ ਨਰਹਾਜੇਦ॥ ਬਲੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਥੰਗ ਅੰਗ ਸੈਗ 
ਹੈ। ਬਿਭੀਖਟੈ ਨਿਰੀਖਟੈ ਸੁ ਤੀਖਟੀ ਖਤੈਗ ਹੈੱ"। ਹੇਮ ਮੂਸ਼ਟ ਸੋਂ 
ਕੁਦੈਡ” ਲੈ ਕਠੋਰ ਕੋ । ਧਰੇ ਸਮੂਹ ਆਯੁਧਾਨਿ ਘੋਰ ਕੋ₹॥ 
੧੩॥ਦਈ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦੱਛਨਾ ਸੁ ਬੈਦਨਾਹਿ ਠਾਨਿਕੈ”। ਅਨੰਦ ਤੇ ਬਿਲੀਦ 
ਨੈਨ ਭੇ ਪ੍ਰਢੁੱਲਮਾਨਿ ਕੈਂਪਚਲਕੋਸੁ ਪੋਰ ਠੌਰਕੋ ਜਥਾ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦਾਂਭੇ ਬਿਨਾ। 

_ਪ੍ਰਬੀਰ” ਸੰਗ ਪੰਚ ਭੇ ਰਜ਼ਾਇ ਮਾਨਿ ਕੈ ਮਨਾ॥੧੪॥ਸਰੈਯ॥ਆਲਮ ਤਿੰਘ 
-ਧਰੇ ਸਭਿ ਆਯੁਧ ਜਾਂਤਿ ਜਿਸੀ ਰਜਪੂਤ ਭਲੇਰੀ । ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾਸ 
“ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਂਸ ਰਹੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹੇਰ ।ਬੋਲਨਿ ਕੋਰ ਬਿਲਾਸ ਕਰੈਂ' ਜਿਹ 

ਗ ਸਦਾ ਕਰੁਨਾ ਬਹੁਤੇਰੀ । ਆਇਸੁ ਲੇ ਹਿਤ ਸੈਘਰ ਕੇ ਮਨ ਹੋਇ 
ਅਲੌਦ ਚਲੜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੧੫ ॥ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੈਗ ਅਨੰਦਤਿ ਅੰਗ 
ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਚਲਕੋ ਭਟ ਭਾਰੀਜਿਮ ਆਵਤਿ ਇੰਦ ਮਲੇਛ ਚਲੇ,ਤਿਨ 
ਮੈਮੁਖ ਰੋਕ ਬਿਲੋਕਅਗਾਰੀ।ਸਰ ਤੋਮਰਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗੇਨ ਤੂਰਨ ਗੇਰਿ ਵੜਾ 
ਦੜ ਭੂਮ ਮਝਾਰੀਮੁਖਬੋਲਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਦੇਵ ਫਤੋ ਕਹੁ ਤਾਸ ਬਿਹੀਨ ਲਏ 
ਅਰਿ ਮਾਰੀ ॥੧੬॥ਦੋਹਰਾ॥ ਧਜਾਨ ਸਿੰਘ ਉਰ ਧਜਾਨ ਗੁਰ ਬਰਯੋ ਅਰਿਨਿ 
ਮਹਿ ਵੌਰਿ । ਠੌਰ ਠੌਰ ਹਲਚਲ ਪਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਤੇ ਬਡ ਰੌਰ ॥੧੭॥ਸੁੱਖਾ 
ਸਿੰਘ ਤਵੈਗ ਲੈ ਨਹਿ ਬਰੂਦ ਗੁਲਕਾਂ ਨ।ਤੌੜਾ ਮੋੜਿ ਕਲਾ ਜੜਯੋ ਦਸਤ 

'ਭਸਾਨਕ ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੀਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ) ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਧਨੁ । ਘਜੋ ਸ਼ਸਤ ਕਿ) ਝੜੇ ਅਤੇ 
ਭਸਾਨਕ ਵਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਨਮਸਕਾਰ_ ਕਰਕੇ । “ਵੱਵੇ 

ਵਿੱਚ ਹੇ ਗਏ । $ਏਰ । “ਭਾਰੀ “ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਵੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਿੰਦੀ 
ਸੈਬਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣਾਂਤ ਲੋ ਉਛ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇਕ 
ਲੰਗ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌਰਨਾਂ ਔਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਿੱਚਣੇ' ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੈ । ਅਭਮੰਨਹੂ 
ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਕਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਤਿ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਮਰਿਆਂ ਸੀ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____( ੫੮੯੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੩੯. 
ਰਵਾਂ ਕਰਿ ਪਾਨ" ॥ ੧੮ ॥ ਤਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਗ਼ਾਤ ਕੋ ਤੂਰਨ ਕਲਾਂ 

ਡਕਾਇ। ਡੰਭੈ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਤਿ ਹੈ ਮਾਰਤਿ ਦੇਰ ਨ ਲਾਇ ॥੧੯ ॥ ਬੀਰ 
ਸਿੰਘ ਬਰ ਬੀਰ ਬਡ ਕਰਿ ਬਹਾਦਰੀ ਭੂਰ । ਇਤ ਉਤ ਹਨੈ ਮਲੋਂਛ ਗਨ 
ਸੂਰ ਗ਼ਰੂਰਨਿ ਦੂਰ'॥੨੦॥ ਛਪਯਵੰਦ ॥ ਗੁਰ ਸੁਤ ਉਰ ਮਹਿ ਕੁਪਤਿ, ਕ- 
ਪਤਿ ਬਹੁ ਹਨਿ ਕਰਿ ਡਾਰੇਂਪਐਂਚਤਿ ਨਿਠੁਰ ਕਮਾਨ ਮਾਨ ਘਾਨਨ ਨਿ-' 
ਰਵਾਰੇਗਿਰਤੇ ਬੀਰ ਤੁਰੈਗਾਂ ਰੈਗ ਸ਼੍ਰੋਟਤਿ ਜਿਨਕੇਰਾ।ਤੀਛਨਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾ- 
ਰ ਹਾਰਦੇ ਤ੍ਰਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਰਿਪੁ ਸਿਪਰ ਜੇਹ ਬਖਤਰ ਕਵਚਪੇਟੀ ਆਦਿਕ 
ਢੋਰ ਕਗਿਹਤਿ ਪ੍ਾਨਹਰੀਫਨ ਕੇ“ਤੁਰਤਪਾਰ ਪਰਤਿ,ਗਡਿਧਰਨ ਸਰ॥ 
੨%ਰੁੱਦ ਰੂਪ ਤੋ ਰੁਦ੍ਰ ਸੈਗ ਪ੍ਰਥਮਾਦਿ ਲਿਯੋ ਗਠ।ਬੀਰ ਬਵੈਜਾ ਮੁਦਤਿ 
ਜੋਗਣ) ਜੋਗ ਭੂਤ ਗਣ । ਹੜਹੜ ਹਸ ਹੜ” ਉਠਤਿ ਲੁਠਤਿ੯ ਘਾਇਲ 
ਤੜਵੈਤੇ।ਫਿਰੈਂ ਤੂਤ ਬੈਤਾਲ ਤਾਲ ਤਾੜੀਨ"ਬਜੈਤੇ।ਬਡ ਕਾਕ ਕੈਕ ਕੀ 
ਕੂਕਹ੍ਰੈ ਆਮਿਖਭਖਿ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਪਿਯਤਿ। ਰਣ ਖੇਤ ਭਰਯੋ ਭਾਕਨਡਿਗਰ” 
ਡਕਰਾਵਤਿ"ਤ੍ਰਪਤੈਂ"ਬਿਯਤ"॥੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤਸਿੰਘਬੀਰਧੀਰ ਧਰਿ 
ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇਂ।ਕੌਤਕ ਹੋਤਿ ਉਦੋਤਿ ਆਇ ਨਭਦੇਵ ਨਿਹਾਰੇ। ਹੁਇਪਦਾਂ= 
ਡਿ ਅਸਵਾਰ ਤਿਨੈ ਹਤਿ ਤੂਰਨਡਾਰੇਂ।ਇਮ ਪਠਾਨਅਰਿ ਮੁਗ਼ਲਪਰੇਜਨੁ 
ਪੁੰਜ ਮੁਨਾਰੇ । ਰਣਖੇਤ ਭਯੋ ਦਾਰੁਣ ਮਹਾਂ ਲੋਥਨ ਪਰ ਲੋਬੈਂ ਗਿਰੀਬਹੁ 
ਘਾਵਨ ਤੋਂ ਭਕ ਭਕ ਰੁਧਰ ਹੁਇ ਸਰਿਤਾ ਤਬਿ ਚਲਿ ਪਰੀ ॥੨੩॥ ਊਯਾ 
ਖ਼ੁਦਾਇ ਬਡ ਅਜਬ ਵਹਿਰ ਕੇ ਮਰਤਿ ਹਜ਼ਾਗੇਗਿਰਹਿਂ ਦੜਾਦੜ ਤੁਰਕ 
ਅਲਪ ਸਿੰਘਨਿ ਕਰਿ ਮਾਰੇ । ਬੀਤੇ ਕੇਤਿਕ ਜਾਮ ਮਰਤਿ ਨਹਿ ਮਿਲਤਿ, 
ਨ ਹਾਰਤ"'। ਵਧਿ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿ ਆਇ ਏਕ ਇਕ ਲਰਤਿ ਸੁਖਾਰਤਿ” 
“ਹਥ ਨਾਲ ਦਸਤਰਵਾਂ ਕਰਕੇ।₹£ਰਮਿਆਂ ਦ। ਗ਼ਦੂਰ, ੯ਕਾਰ)ਦਰ ਕੀ੩॥੬ਕੋਂਧ ਕਰਕੇ ਕੁਪੱਤੇ 
ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਡਾਲ।“ਡਿਗਦੇ ਹਨ ;;ਰਮ ਤੇ ਘੋੜੇ ਯਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ । “ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ । ਫਿਰ ਤੀਰ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਬਮਾ ਤੋਂ ਆਦਿ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ 
ਲੋ [ਸਿ ਪ੍ਰਮਥ=ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਗਣ ਦੋ ੩੬ ਤੌ ਫ਼ੋੜ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ |। "ਮਸਾਣ । 
€ਲਛਦੇ ਹਨ। ੧ਓਤਲ ਨਲ ਤਾੜੀਆਂ । “ਮੋਟੀਆਂ ਵੈਣਾਂ, (ਖਾ ਪੀਕੇ) ਫੁੱਲੀਆਂ ਟੋਈਆਂ 
(8ਸ: ਡਿੰਗਰ=ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ | ( ਅ ) ਸਮੂਹ । "“ਡਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ । "੧ਟਜੀਆਂ । ੯ਡਾਵ 
ਰੱਜਕੇ ਡਕਾਰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ (ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ) [੧ ਵਕਤਕਯ=ਉਲਣ ਪੁਲਣ । 
੬ ਬਿਯਤ=ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਕੇ ਗਿਰ । ਖੰਨਾ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ 

ਹਨ । 



` ਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਘ ਸ਼ੂਚਜ । ( ੫੮੯੭ ) ` ਦੂਤ ੬ । ਅੰਠੂ ੩੯, 

ਮਿਲਿ ਕਹਤਿ ਬਾਤ ਇੱਤਯਾਦਿ ਬਹ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਸਮਯ ਹੁਇ ਰਹਜੋ । 
ਛਿਮ ਵਿਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਤ ਸਹਤਿ ਗਾਹ ਗਰਬ ਗਨ ਕੋ ਦਹਯੋ' ॥੨੪॥ 
ਜ਼ੋਰਦਸਤ ਚਿਤ ਰਿਸਯੋਂ ਦੇਖਿ ਅਪਨੀ ਲਘਤਾਈ। ਹੇਲਾ ਘਾਲਜੋ ਉਮਡਿ 
ਬੋਲਿ ਬਹੁ ਧੂਮ ਮਚਾਈਂ।ਚਲੀ ਤੁਪਕ ਅਨਗਿਨਤਿ ਲਰੀ ਸਿੰਘਨ ਤਨ 
ਆਈ। ਭੀਜੋ ਰੁਧਰ ਸਰੀਰ, ਚੀਰ ਲਾਲੀ ਉਘਰਾਈ'। ਮਿਲਿ ਹਥਾਂ ਵੱਬ 
ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਤਿ'ਤੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵੋੜਨ ਕਰਹਿ । ਪੁਨ ਫਰਕ ਪਰਤਿ ਦਹ 
ਢਿਸਨ ਮਹਿ ਤਾਸ ਧਰਤਿ ਇਤਉਤਟਰਹਿੰਮ੨੫ਮਕਰਹਿਸ਼ੀਘੁਤਾਅਧਿਕ 
ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਸਰ ਬਰਖਾਵੈਬੇਧਤਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਹਿ ਗਿਰੇ ਧਰਿ ਪਰ ਤਰਵਾਵੈਂ। 
ਤਕਿ ਤਕਿ ਗੁਲਕਾ ਹਤਹਿੰ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਕਰਹਿ ਚਠਨਾਕੀ 

ਚਿਤਵਿ ਚਲਾਵੈਂ'। ਰਨਖੇਤ ਬਿਖੈ ਇਤ ਉਤ ਵਿਰਤਿ 
ਵਾਂਧਤਿ ਦੌਰਤਿ ਸ਼ੱਤ ਹਤਿ । ਸਭਿ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਜੈਗ ਕੋ ਹੋਤਿ 
ਅਚੈਭੈ ਮਹਿਤ ਚਿਤੰ ॥ ੨੬ ॥ ਨਿਖੁਟਜੋ ਤਬੈ ਨਿਖੰਗ ਬਾਨ ਸਭਿ ਦਿਏੇ 
ਚਲਾਈ।ਕੋਪ ਨ ਹੋਯੋ ਸਾਂਤਿ ਹੇਰਿ ਦੁਸ਼ਟਨ ਖੁਟਿਆਈ। ਗਹੀ ਸਾਂਗ ਕਰ 

ਬਿਥੈ ਦੌਰ ਕਰਿ ਅੰਗ ਪਰੋਏ।ਸੀਖ ਮਾਸ ਜਿਮ ਬੇਧਿ ਅਗਨਿ ਪਰ ਕੁੰਜਤਿ 
ਕੋਏ । ਗਨ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਗਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਢੋਰਤਿ ਛਾਤੀ ਤੁੰਡ ਅਰਿਇਮ 
ਪਾਇ ਧੂਮ ਰਣ ਭੂਮ ਮਹਿ ਘਾਇਲ ਘੂਮਤਿ ਝੂਮਿ ਗਿਰਿ ॥ ੨੭ ॥ ਪਿਖਿ 
ਤੁਰਕਨ ਕਰਿ ਜੋਰ ਆਇ ਚਹੁੰ ਵੇਰ, ਘੇਰ ਲਿਘ॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਰੌਰ 
ਸਭਿਨਿ ਤਬਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹਤਨ ਕਿਯ । ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘਨ ਦੇਖਿ ਮੈਗ ਗੁਰ ਸੁਤ 
ਕੋ ਗਹਿ ਗੰਹਾਂ । ਪਹੁੰਚਤਿ ਹਤਿ ਹੱਥਜਾਂਰ ਰਿਖੁਨਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਲਹਿ 

ਲਹਿ । ਕਰ ਕਰਾਚੋਲ ਸਾੰਗਨ ਧਰੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਧਰਤਿ ਰਣ । ਜਨੁ 
ਛੁ ਕੋਹਰੀ ਵਿਰਤਿ ਹੈਮਸਤ ਦਰਦ ਕੋਦਖਿ ਗਠ॥੨੮॥ਤਬਿਅਜੀਤ- 

ਰ੍ ਬੀਰ ਸਾਂਗ ਕਰ ਧਰਿ ਬਿਚਰੋਤਾ । ਮਨਹੁੰ ਘਟਾ ਬਿਚ ਦਿਪਹਿ 

ਚੈਜ਼ਲਾ” ਚਮਕ ਸੁਭੈਤਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਮਾਰਿ ਧਸਾਇ ਸ਼ੀਘ ਹੀ ਤਿਸ ਉਬ- 

੯ਮਮੂਹ (ਵੋਰੀਅਮ ਨੂੰ (ਗਾਹਕੇ=) ਦਬਾਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੱਤਾ । “ਟੇ ੧ਵਲ਼ਾ ਪਾਇਆ।_ 

ਆਈ । ₹ਗੋਲੀਆੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ (ਵੈਰੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੁਤ) ਨੂੰ' ਲਗਦੀ ਕੌਈ ਨਹੀੰ 1 

(ਗੁਰੂ ਸੁਤ) ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦਾ ( ਫਿਰ ) ਦੁਵੇਟੇ 

ਤੱਕੋਗੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਝਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, (ਸ਼ਸਤ੍ਰ) ਵੜ ਫਜਕੈ । “ਮਸਤ ਹਾਥੀਅ ਨ 

ਸੂ ਨੂੰ ਬਲੀ 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ( ੫੮੬੮ ) ਰਿਠੁ ੬ । ਅੰਨ ੩੯. 

ਲੀਤਾ । ਲੋਤਿ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਂ ਬਲ ਕਰਿ ਬਲਵੈਤਾ । ਜਨੁ ਕੈਰ- 
ਵਾਨ ਮਹਿ ਰੁਕ ਗਯੋ ਚਕਾਵਜੂਹ” ਭੇਦਨਿ ਕਰਨੇ। ਅਭਿਮੰਨਯ ਸ਼ੱਤ ਗਨ 
ਫੇਦ ਕਰਿਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਛੱਤ੍ਰਿਨਿ ਦਰ3ੋ॥੨੯॥ਇਕ ਭਟ ਬਖਤਰੌਸਹਤ 

ਮਾਰ ਤਹਿੰ ਸਾਂਗ ਧਸਾਈ । ਰਹੀ ਨ ਅਟਕੀ ਕਹ੍ਰੋ ਓਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰਾਈ। 

ਲਗੜੋ ਨਿਕਾਸਨ ਪੁਨਹਿ ਤੂਿ ਕਰਿ ਅਰਧ ਰਹੀ ਕਰ ।ਤਤਛਿਨ ਤਿਸ 
ਕੋ ਡਾਰਿ, ਪਰੀ ਕਣ ਨਾਗਨ ਸੀ ਧਰ। ਬਹ ਡਸਿ ਡਸਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਨਿਬੇਰ 
ਕਰਿ ਅਰਧ ਰਹੀ ਬੀਚਹਿ ਬਰੀ । ਗਨ ਵੁਰਜਨ ਵਿਗ ਹੁਇ ਵੀਰ ਕਰਿ 
ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰੀ£॥੩੦॥ਲਗੇ ਅੰਗ ਮਹਿ ਘਾਵ ਰੁਧਰ ਬਹਿ ਦੀਰਘ 
ਚਾਲਾ ।ਭੀਜਕੋ ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਦੀਰ ਰੇਗੇ“ ਤਤਕਾਲਾਂ । ਮਨਹੁ ਤੁਰਤ 
ਰੈਗਰੇਜ ਰੈਗ ਕਰਿ ਪਣ ਪਹਿਰਾਏ । ਸ਼੍ਰੋਣ ਪਿਖਯੋ ਹਰਖੰਤਿ=-ਆਜ 
ਧਰਮ ਛੱਤ੍ਰੀ ਪਾਏ-। ਤਿਹ ਛਿਨ ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਰਿਪੁ ਲਖੇ ਖੜਗ ਮਜਾਂਨ ਤੋਂ 
ਕਾਢ ਲਿਯਗਨ ਕਾਟ ਕਾਣ ਗੇਰੇ ਧਰਨਿ ਤਛਾਂ ਮੁੱਛ ਤਨ ਤਨਕ”ਕਿਯ 
॥੩੧॥ਉਤੇ ਸਿੰਘ ਲਰਿ ਪੰਚ ਸੈਂਕਰੇ ਮਾਰ ਮਰੇ ਰ। ਇਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਚਕਾਬਨੂਹ=ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਪਾਹ ਦੀ ਵੌਜੀ ` ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵੈਰੀ ਨਿਕਲ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸੈਗ ਮਰਮਰ ਵਿਚ 

_ ਉਕਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ) । “ਚਕਾ ਬਨੂਹ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਘਿਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਅਭਿਮੰਨਤੂ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ (ਯਾ ਕੋਰਵਾਂ ਦੇ) ਸਮੂਹ ਛੇਦਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਛੱੜ੍ਰੀਆਂ (ਯਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ= 
ਧਾਰੀਆੰ] ਨੂੰ ਦਲਦੇ ਹੋ ਹੋਏ ਛਿਨ ਭਿੰਨ ਕੀਤਾ (ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ) (ਤਿਛੇ' ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਨੇ ਗਿਰਦੇ 
ਆਦੇ ਵੋਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ) । “ਤਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ (ਧਰਤੀ ਤੇ) ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ (ਉਹ 
ਇਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀ) ਮਾਨੋ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ । $ਬਹੂੰਤੇ 
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਤੋਖ਼ਰ ਤੇ ਤਰਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ _ਫਾਰ _ਕੀਤਾ । “ਰੌਗੇ ਗਏ । 
੬ਛੇਤੀ ਰੰਗੇ (ਹੋਏ ਭਾਵ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਰੈਗੇ ਹੋਏ) “ਥੋੜੇ ਵਿਚ । 

#ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਮਨੋਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 
ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਦਾ ਗਲ ਜਸ ਹੀ ਮ 
-ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-ਲੋਤ ਪਰੋਇ ਪਠਾਨ ਕੋ 
ਸਬਹਨ ਸਾਂਗ ਦਿਖਾਇ । ਦੇਖਤ ਹੀ ਸਬ ਕਰਤ ਹੈ` ਅਰੇ ਖੁਦਾਇ ਖੁਦਾਇ ॥ ੧੦॥ ਫਿਰਿ 
ਆਪ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦਾ-ਹੈ:-ਲਰਤ ਸੂਰ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਮੇਂ ਤਲ' 
ਵਤੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਤਗੰ ਫਉਜਨ ਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ॥ ੧੭॥ ਆਪਦੇ ਤੀਰਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 
ਜਿਹ ਸਰ ਲਾਗਤ ਜਾਇਕੈ ਰਹਤਿ ਨਾਹਿ ਅਰਮਾਨ । ਮਾਨਹੁ 
ਪਰਤ ਪਠਾਲ । ੫੦੬ । 

ਹਾ ਭੈ 



ਤਰ ਘੂਚ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੮੯੯ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੪6. 

ਰੁਪਯੋ ਖੜਗ ਤੇ ਕਾਟਿ ਰਿਪੁੰਨ ਗਟਮਰੁਧਰ ਬਿਖੇ ਪਰ ਰਹੇ ਮਨਹੈੰ ਸ਼੍ਮ ਤੋ 

ਸੁਪਤਾਏ । ਲਾਲ ਬਿਛੌਨ ਬਿਛਾਇ ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਏ।ਕਹਿ ਲਗੀਂ 

ਬਰਨ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਕੋ ਲਿਖੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਧਤੇ ਡਰਤਿ । ਜਿਮ ਕਰਜੋ ਗੁਰੂ ਸੁਤ 
ਓਜ ਤੇ ਨਹਿੰ ਮਾਰਜੋ ਕਿਸ ਤੇ ਮਰਤਿ॥੩੨॥ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਪਰਿਹੈ ਧਾਇ ਅਰੈਂ 
ਨਹਿਂ'ਭਾਜਤਿਹੈਂ ਅਗਿਜਤਨੁ ਕਰਹਿ ਸਮੁਦਾਇ-ਹਤਹਿ ਕਿਮ-ਵਿਰ- 

ਤਿ ਸ਼ੀਘ ਕਰਿ । ਗੁਲਕਾ ਲਗਹਿ ਨ ਕੋਇ ਖੜਗ ਲੌ ਪਹੁੰਚਿ ਨ ਦੇਤ । 
ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿਬੀਰ ਕਰਯੋ ਸੈਘਰ ਬਹੁ ਖੇਤੋ॥ਕਰ ਕਰਾਚੋਲ ਜਬਿ ਟੁਟਿ 

ਗਯੋ ਜਮਧਰ ਲਈ ਨਿਕਾਸਿ ਕਰ। ਇਕ ਹੁਤੋ ਪਾਲਕੀ ਕੇ ਬਿਥੈ ਦੂਰਹਿੰ 
ਦੇਖਤਿ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ ਧਰਿ ॥ ੩੩॥ ਅਨਵਰਖਾਨ ਨਬਾਬ, ਤਾਂਹਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ 
ਤਬਿ ਦੌਗਕਰੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਅਧਿਕ ਜਾਵਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਠੌਰੇ। ਉਦਰ ਪੁਸ਼ਟ 

ਮਹਿੰ' ਹਨੀ ਓਜ ਤੇ ਬਹੁ ਝਕਝੋਰੇ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਰਿਪੁ ਆਇ ਘਰ 
ਲੀਨਸਿ ਚਹੁੰ ਓਰੇਇਮੇ ਕੀਨ ਜੁੱਧ ਗਨ ਸ਼ੱਤ ਹਤਿ ਲੋਪ ਭਏ ਤਤਕਾਲ 

ਰਨ। ਸਭਿ ਦਿਖਤਿ ਅਚੈਭੈ ਹੁਇ ਰਹੇ ਕਹਾਂ ਗੌਯੋ ਕਿਤ ਛਪਯੋ ਹਨਿਦੋਂ 
॥੩੪॥ਵਹਰਾ॥ਇਸ ਬਿਥਿ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਲਰਯੋ ਜਿਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ । 
ਸਜਸ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਪੁਗਟ ਭਾ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿ ਧਾਮ॥੩੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ 
ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਖੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਅਜੀਤ ਨੰਘ ਜੁੱਧ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕਊਨ ਦੇ੍ਹਾਹਿੰਸਤੀ 
ਸੰਟੂ। ੩੯॥ ੪੦. [ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਧ] । 
ਢੋਹਰਾ॥ਬਹੁਰ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਤੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਮਦਾਇ । ਤਬਿ ਜੋਰਾਵਰ 
ਸਿੰਘ ਜੀ] ਲੇ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਰਜ਼ਾਇਟੁੰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਨਿਕਸੇ 

ਤਿਨ ਸ਼ੈਗਜਿਨ ਚਿਤ ਚਾਉ ਕਰਨ ਕੌ ਜੈਗਪ੍ਰਥਮ ਤਢੈਗਨਿ ਕੀ ਕਰਿ 

ਮਾਂਗਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ॥੨॥ਬਹੁਰ ਤੜਾਤੜ ਫੋੜਿ ਤਮਾਚੇ/ਸੱਤਿ 

ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਪਿਖਿਰਿਸ ਰਾਚ।ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨ ਕੌ ਬਨਿ ਆਵੈਪ੍ਰਭੁਸਨ- 
ਕਦੇ ਲਹੀਂ । 27ਟੇ ਢਿੱਛ ਵਿੱਚ । #ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਥੋ ਲੁਕ ਗਏ । 

` ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਬ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ-ਨਾ ਕਰਨ । ਕਿਉਂਕਿ 

ਅਗਲੇ ਛਦ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਹਰਿ ਧਾਮ ਪਹੈਚਣਾ ਕਵੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੇਨ । 

1 ਦੂਸਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਏਥੇ ਜੂਬੇ ਜੁਥਾਰ ਜਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੨ ਅਸੂ ੪੪ ਅੰਕ 

੩੮ ਈ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ?ਨਵਾਂਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 
ਸ਼ੌਗਣਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਨਹਾਂ' ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੰਰ ਸ਼ੌਭਾ 

ਇਿੱਚ ਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ 7 



( ੫੯੦੦) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਧੂ 96. 
੪" ਨ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸ਼ੂਰਜ।' ੫੯੦੦). ਰ੍ 

ਮੁਖ ਹੁਇ ਸੀਸ ਚੜਾਵੈਂ ॥੩॥ ਮ੍ਰਿਗ ਝੰਡਨਿ ਮਹਿੰ ਕੋਗੰਰ । ਨ੍ਹ੍ਭੈ 
ਕਿਹ ਤ੍ਰਾਸ ਨਧਰੈਂ।-ਪ੍ਰਾਨਬਚੈਂ-ਇਹ ਲਾਲਚ ਛੋਰਾ।ਮਾਰਹਿਂ ਅੱਗ੍ਹ- 

' ਰਿਪੁ ਓਰਾ'॥੪।ਯੌਂ' ਗਰਜਤਿ ਹੈ' ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੇਬਿਰੈਂ ਨ ਰਿਪੁ ਇਤ 
ਤ ਦੈਂ ਟਾਰੇ । ਪਹੁੰਢਿ ਜਾਹਿ ਪਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਇਕ ਤੇ ਦ੍ਰੈ ਕਰਿ 

“ਧਰਨਿ ਗਿਰਾਵਹਿੰ ॥੫॥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋ।ਇਤ ਉਤ ਫਿਰਿ 

ਘੋਰਹਿੰ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੋਂਤਊ ਮਰਨ ਕੀ ਸ਼ੈਕ ਨ ਜਿਨ ਕੋ । ਕਹਾਂ ਸੂਰਤਾ ਗੁਨ 
ਗਨ ਤਿਨ ਕੋ੬/ਪਹੁੰਬਹਿੰ ਸਨਮੁਖ ਜਿਸ ਕਰ ਝਾਰਹਿੰ'। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਤੋ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰਹਿਂ । ਛੁਧਿਤਿ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਦੁਖ ਤਿਹ ਛਿਨ ਟਾਰੇਓਜ ਤੇ ਜ 

ਗੁਰ ਦਯੋ ਉਦਾਰੇ/੭॥ਜਯੋਂ ਨਟ ਉਛਲਤਿ ਬਾਜੀ ਪਾਵਤਿ । ਤਜੋਂ ਬਲ ਤੇ 

ਦਕਲ ਚਲ ਜਾਵਤਿ । ਜਬਿ ਲਗ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਨਹਿ ਰਨ ਮੈਂ।ਤਬਿ ਲਗ 

ਹਤੈ' ਰਿਪੁਨ ਕੇਤਨਮਹਿੰ ॥੮॥ਮਾਰੇ ਜਾਹਿ ਮਰਨ ਲਗਿ ਜੋਤੇਕਰਿ ਪੁਰ- 

. ਘਾਰਬ ਹਾਨਹਿੰ ਤੋਤੇ । ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘ ਸੁ ਬੀਰ ਮੁਛਾਲੋ/ਲਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁਤਨਿ 
“ਕ ਘਰ ਘਾਲੋ ॥੯॥ ਜਲ ਕੌ ਮੱਛ ਹਲਾਵਹਿ ਜੈਸੋ। ਹਲਾ ਚਾਲ ਲਸ਼ਕਰ 

ਮਹਿੰ ਤੈਸੇਮਿਲਿ ਸ਼ਲਖੈਂ ਗਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ।ਇਕ ਕੈ ਬਹੁ ਲਗਿ ਲਗਿ 

ਗਿਰ ਜਾਈਂ ॥੧੦॥ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੈਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਿਪਤਿ 
ਬਡ ਭਾਲਾ । ਦੇਖੜੋ ਜਿਮ ਕ੍ਰਾਂਤਾਂ ਕੋ ਜੁੱਧ । ਤੈਸੇ ਕਰਨਿ ਲਗਜੋ ਬਡ ਕੁੱਧ 

॥ ੧੧॥ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇੰ ਜਿਮ ਹੇਗਿ ਤਥਾ ਸ਼ੀਘੁਤਾ ਕਰਹਿ ਬਡੇਰੋਂ । 

ਠਿਠੁਰ ਕੁਦੇਂਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਹਾਨਾਂ । ਤੀਖੇਨ ਬਾਨ ਤਾਨ ਤੋ ਤਾਨਾ" ॥੧੨॥ 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਦਿਖਾਇ । ਮਾਰਤਿ ਸੁੰਭਟ 
ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਧਰਨ ਦੇਤਿ ਉਥਲਾਇ॥੧੩॥ਲਲਿਤ ਪਦ ਫੰ੮॥ ਜਿਤ ਕੋ ਜਾਇ 

ਹਲਾ ਹਲ ਹੋਵੈ “ਇਹ ਆਵਤਿ ਲਿਹੁ ਮਾਰੀ” । ਸੋ ਦੋ ਸੈ ਉਮਡਤਿ ਗਹਿ 

ਆਯੁਧ ਨਗਨ ਖੜਗ ਕਰ ਧਾਰੀ ॥੧੪ ॥ ਸੇਲੇ ਸਾਂਗਠਿ ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ 
ਅਧਿਕ ਛੁਟਾਇ ਤੁਵੈਗਾਂ । ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਬਹੁ ਘੇਰਨ ਕੋ ਮਿਲਿ ਇਤ 

ਉੜੇਧਾਇ ਨਿਸ਼ੈਗਾ ॥੧੫॥ ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਤਿ ਹੈਂ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਨੁ 

ਬਲ ਤੇ ਘਨ ਵੱਠੀਗੋਰੀ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰ ਬਰਖਤਿ ਸ਼ਬਦਬਡੋ ਤਬਿ ਉੱਠੈ 

<ਮੱਗੇ ਹੋਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ( ਵੱਧਕੇ ) ਵੈਰੀ ਤੇ_ਪੈੱਦ ਹਨ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸੂਬਮਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੀਹ ਕਹੀਏ । “ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਥ ਬਫੋਦੇ ਹਨ । “ਅਪਣੇ ਮਰਨ 

-ਡੁਕ ਜਿਤਨੇ ਮਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਬਲ ਨਾਲ ਤਾਣਦੇ ਹਨ । ਫੀ 

ਤਰ 

69 ਨੂੰ ਹੜ 



੍ੀ ਗਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।____(<੯੦੧) ____ ਹਿਤ ੬।ਸੰ$ 86. 
॥ ੧੬॥ ਹਾਥ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਤਿ ਸਭਿ ਤੇ ਫਿਰਤਿ ਬੀਚ ਉਤਲਾਵਾ । 

ਖੜਗ ਨਿਕਾਸੇ ਬਾਵਤਿ ਸ਼ੱਤਨਿ ਜਜੋਂ ਲਾਗੀ ਬਨ ਵਾਵਾਂ ॥ ੧੭ ॥ ਛਿਨ 

ਮਹਿ ਨਿਕਸ ਜਾਤਿ ਹੈਂ ਬਿਚੋ ਤੇ ਦੁਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਬਿ ਜਾਵੈਂ। ਖੜਗ ਕੜ= 

ਕੜ ਮਾਰ ਮਚੈ ਜਬਿ ਮਹਾਂ ਰੌਰ ਤਬਿ ਪਾਵੈਂ॥੧੮॥ਜਨੁ ਖੇਲਤ ਹ੍ਰੈਬਾਲਕ 

ਸੈਗੇ ਅਤਿ ਅਨੈਂਦ ਉਮਰੀਤੇ। ਜੀਤ ਜਾਤਿ ਹੈ' ਜਿਤ ਕਿਤ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਪੁਨ 

ਧਾਵਤਿ ਚਪਲੀਤੇ॥ ੧੯॥ ਖੜਗਨ ਕੀ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਛਾਂਵ ਭੀ ਬਾਹਤਿ ਹੈਂ 

ਚਹੁੰਵੇਰੇਪਟੇ ਬਾਜ ਕੀ ਬਿੱਦਕਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਘਾਤ ਕਰੈ ਕਰਿ ਗੇਰੇ ॥ ੨੦ ॥ 

ਬਹੀ ਰਕਤ ਕੀ ਸਲਿਤਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲੋਥਨਿ ਕੇ ਅੰਬਾਰਾ । ਕਹੂੰ ਕਿ 

ਸਿਰ ਕਿੰਦਕ ਸਮ ਰੋਵਤਿ ਕਰ ਪਗ ਫ਼ੌਭਨ ਮਾਰਾ" ॥ ੨੧ ॥ ਗ੍ਰਿਧ ਛ੍ਰਿੱਧ 
ਭੁੱਖਕਨਿ ਕਰਿ 'ਆਮਿਖ ਬੈਠੀ ਕਿਤਿਕ ਨ ਡੋਲੌ' । ਅੰਤਰ ਸੂਰਨ 

ਬਟੀਆਂ ਉਛਲਤਿ” ਯਾਂ ਤੇ ਚੀਂਕਤਿ ਬੋਲੋ ॥ ੨੨॥ ਕਾਕ ਕੈਕ ਕੀ ਕੂਕ 

ਕ੍ਕਹਿੰ' ਜੋਬੁਕ ਬੋਲਿ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਐੱਚਤਿ ਲਬਨ ਆਮਿਖ ਕਾਣਹਿੰ ਰੁਧਰ 

ਪਾਠ ਪਲ ਖਾਵੈਂ ॥੨੩॥ ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਪ੍ਰੇਤ ਭਕਰਾਵਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਮਾਸ 

ਅਘਾਏ। ਖੱਪਰ ਭਰੈ' ਜੋਗਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੈਂ' ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਨ ਰਜਾਏ”ਂ॥ ੨੪॥ 

ਚਹੁੰ ਵਿਸ਼ਿ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਹਿੰ ਘਨੇਰੇ ਪਟਹਿ ਢੋਲ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਬਿਸਮਹਿ 

ਭਏ ਦੋਖਿ ਕਰਿ ਰਣ ਕੋ ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ ॥੨੫॥ ਕਿੰਨਰ ਰੈਧਬ 

ਸਿੱਧ ਅਪਸਗ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਹੈਰਾਨੇ । ਹਾਂ ਛੁਧਤਿ ਨਰ ਚੱਤ੍ਰਾਦਿੰਸਚਿ” 

ਕਹਿੰ ਦਸ ਲਖ ਬਲਵਾਨ ॥ ੨੬॥ ਇਤੋਂ ਜੈਗ ਮੰਡਜੋ ਰਿਪੁ ਮਾਚਨਿ 

<ਕਿਤੇ ਕੁ ਸਿਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਂਗ (ਰਿੜਦੇ ਯਾ) ਹੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟ
ੱਬ ਪੈਰ ਭਾਵ ਬਾਹਾਂ ਤੇ 

ਲੱਤਾਂ (ਐਉਂ ਪਈਆਂ ਹਨ[ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਦਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਨ (=ਟੇੜ੍ਨ) ਵਾਲੇ ਤੈਟੇ । ਤ(ਗਿਰਬਾਂ ਦੇ) 

ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹਨ । <ਕੂਕਾਂ ਕੂਕੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । “ਚਾ
ਲੀ । 

#ਰਣਫੂਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੇ ਹਿੰਦਸ
ਤਾਨੀ ਕਾਵਕ ਦਾ 

ਸੈਕੋਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਵੀਭਤਸ _ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ. ਸ਼ਿਕਾਰੀ 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਵਕਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਦੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਸਟੋਵਰਾੰ ਦੇ 

ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈਸ, ਕੰਵਲ. ਆਦਿ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਰਣ ਮੇਦਾਨ ਦੀ ਭੁਜਾਨਕਤਾ ਤੇ 

ਵੀਭੁਤਸਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀਭਤਸ ਰਸ ਦਾ 

ਨੂੰਪ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ _ਕਵ। 

ਹੋਰ ਹਾਣ] ਲਿਘਦੇ ਹਨ । ਰ 



ਮਹ ੨ ਰ ਪ੍ਰਭਘ ਰਜ . ( ੫੯੦੨ ) ਦੂਤ ੬ । ਲੰਸੂ ੪੦. 
ਮਿਰਤਕ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਈਤਯੋ ਇਨ ਲਰੜੇ ਵੇਰ ਲਗੇ 
ਦਿਸ਼ ਚਾਰੋਂ? ॥ ੨੭ ॥ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਡ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜ਼ੋਰ 
ਦਿਖਾਯੋ । ਮਾਰਿ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਰਿਪੁ ਗਨ ਕੌ ਪੁਨ ਜੈਗ ਬੀਚ ਲੁਪਤਾਯੋ ॥ 
੨੮ ॥ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਸ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਭਯੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤਦਾਈ ॥ 
ਜੁਗ ਨੰਦਨ ਜਥਿ ਜੂਝੇ ਰਕ ਮਹਿ ਸਿੰਘਨ ਅਰਜ਼ ਲਗਾਈ॥੨੯॥“ਮਹਾਂ- 
ਰਾਜ ! ਅਬਿ ਦੇਖਤਿ ਕਯਾ ਹਹੁ ਨਿਕਸਹੁ ਤਜਹ ਅਖਾਰਾ ।ਦਗ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟ 
ਲੈ ਕੀਨਸਿ ਪਕਰਨ ਕੈਂ ਰਨ ਕਰਨ ਸੈਘਾਰਾ॥ ੩੦ ॥ ਹਮੋ ਸਾਰਖੇ ਸਿਖ 
ਲੱਛ ਹੋਵਹਿ ਕਸ਼ਲੀ ਤੁਮਹਿੰ ਸਰੀਰਾਘਨੇ ਜੋਗ ਘਾਲਯੋ ਘਮਸਾਨਾ ਲਾ- 
ਖੰਹੁੰ ਹਤਿ ਕਰਿ ਬੀਰ॥੩੧॥ਜਿਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸੇਲੰਰਬੇ ਹਿਤਅੰਤ ਸਮੈਂ 
ਸਭਿ ਹੋਏ । ਲਾਖਹੁਂ ਦਲ ਦੇਖਹੁ ਅਬਿ ਉਮਝੇ ਚਹੈਂ ਦੁਰਗ ਪਰ ਵੋਏ? ॥ 

,੩੨ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਕਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤਾਂ “ਵਿਖਹੁ, ਤਜੈਂ ਹਮ ਬਾਨਾ? । 
ਧਰਯੋ ਧਨੁਖ ਪਰ ਕੂਦਤਿ ਤਯਾਗਯੋ ਗਮਨਕੋਂ ਗਾਜ ਸਮਾਨਾ ॥ ੩੩ ॥ 
ਅੱਗੂ ਵਧੇ ਆਵਤਿ ਜੈਂ ਗੜ੍ਹ ਕੋ ਗਿਰੇ ਨਰਨ ਉਥਲੈ ਕੈ । ਦਸ ਹਜ਼/ਰ ਕੌ 

ਪਾਨ ਅੰਤ ਭਾ ਰਹੇ ਮਨੋ ਸੁਪਤੈ ਕੈ ॥੩੪॥ ਬਿਸਮਭਏ ਠਟਕੇ" ਦਲ ਅਰਿ 
ਕੈ ਅੱਗ ਨ ਕੌ ਭਰ ਹੋਵਾਮਹਾਂ ਗਸ਼ਬ ਕੌ ਲਗਮੋਤਮਾਚਾ ਅਦਭੁਤ ਅਤਿ 
ਥੈ ਜੋਵ॥੩੫॥ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਫਰਕ ਬਿਰੇਸਭਿ ਕਹੇਂ “ਨਿਕਟ ਨਹਿੰਜਾਵੋ। 
ਨਿਕਟ ਛੁਕੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਹਤਿ ਨਾਹਕ ਜਾਨ ਗਵਾਵੋ ॥ ੩੬॥ ਆਪੇ 
ਨਿਕਸਪਰੈ' ਰੇ ਹਤਿ ਅਬਿ ਦੇਰ ਨ ਜਾਨਹੁ ਕੋਈ।ਬੀਤ ਗਯੋਲਰਤੇ ਦਿਨ 
_ਸਾਰੋ ਆਨਿ ਜਾਮਨੀ ਹੋਈ ॥੩੭॥ ਤਿਮਰ ਬਿਬੈ ਦਿਹੁ ਦੂਰ ਤਲਾਵਾਂ” ਘੇਰ 
ਰਖਹੁ ਰਹੁ ਘਈ ਇਮ ਮਤ ਕਰਿ ਕੈ ਹਣਕ ਜ਼ਹੇ ਤਬਿ ਠਾਨਿ ਅਧਿਕ 
ਤਕਗਾਈ॥੩੮॥ ਭੈ ਧਰਿ ਨਿਕਟ ਨ ਹੋਵਨ ਪਾਵੈਂ; ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਘੇਰਾਂ। 

'ਠਿਦਕ ਗਏ । “ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ [ਤ:, ਤਲਾਯਾ। । 
#ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੈ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਖ਼ਪ ਦੁਕਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਵਿਛੁੜ ਦੁਕਾ ਹੈ, ਪੜਾਦੇ 

ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਹਾਰ ਗੂਰਮੇ ਪੁੱ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚ£ੰਡ ਜਾ ਦ੍ਕੇ ਹਲ , 
ਫਿਰ ਇਕ ਅਥਟੂ ਨਹੀਂ” ਕਿਰਦੀ, ਦਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ, ਦਿਲ ਬਵੀ' ਨਹੀਂ ਛਾਉਂਦੀ, 

ਬੀਰਤਾ ਢਾ ਕਮਾਲਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਉੱ“ਥਿਆਂ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਦੁਲਾਰੇ ਤੇ ਅਮਿੱਤ 
ਉਮਾਹ > ਓਜ ਨੂੰ ਵਿਰ ਦੂਹਾਨੀਂ ਕਮਾਲ ਤੇ ਅੜ੍ਹੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਬ ਸਕਣਕ ਬੜਾ ਕਲਲ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਸ। ____( ੫੬੦੩) ਚਿਤੁ ੬ । ਸੰ 8੧, 
ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਬਾਤਨ ਕੋ ਕਰਿਕੇ “ਇਮ ਗੁਰ ਹਿੰਦ ਬਡੇਂਰਾ ॥ ੩੯॥ ਲਾਖਹੁੰ 

ਲਸ਼ਕਰ ਲਰਿ ਅਣਕਾਏ ਸੁਨੋ ਸੈਗ ਨਰ ਚਾਲੀ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਖ ਲੋ 

ਲਖੀਅਤਿ ਘਾਇਲਮਰੇ ਬਿਸਾਲੀ॥੪੦॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁੰਭਨੰ'ਬਾਰਤਾਂ, 

ਬੈਠਿ ਰਹੇ; ਕੋ ਠਾਂਢੇ ! ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਸਵਧਾਨ ਹੋਇ ਕਰਿ ਫਿਰਤਿ 

ਢਿਸ਼ਿ ਗਾਵੇ ॥ ੪੧॥ ਅਰਧ ਨਿਸ਼ਾ ਕੌ ਗਮਨਤਿ ਆਏ ਸਕਲ ਦਿਵਸ 

ਲਰਿ ਹਾਰੇਕਛਨ 'ਚਲਜੋ ਬਸ ਸ਼੍ਮਤਿ ਭਏ ਸਭਿ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤਨ ਧਾਰੋ 

॥ ੪੨॥ ਅਪਰ ਕੌਨ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਇਤੀ ਕਰਿ ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗ ਲਰਾਈ। 
ਸੁਕਚਤਿ ਰਹੇ ਨ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਤੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਰਤਾਈ ॥੪੩॥ ਹੁਕਮ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਮਾਨਤਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਲਿ ਕਾਲਾਂ । ਨਹਿ ਦਿਖਾਵਨੀ 

ਠੀਕੀ ਮਾਨਹਿਂ, ਰਾਖਨ ਰੋਪ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੪੪ ॥ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਬਾਰ 

ਮਾਰਕਰਿ ਪੁਨ ਨ ਕੀਨਿ ਦਲ ਨਾਸ਼ਾ।ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਤੇ ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕਾਂ ਮਨ 

ਸਮਤਾ ਜਿਸ ਬਾਸਾ ॥੪੫॥ ਸਭਿ ਕੁਟੇਬ ਤੇ ਭਏ ਨਿਰਾਲਮ ਸ਼ੋਕ ਨ ਲੋਸ਼ 

ਉਪਾਵਾ । ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਚਹੈਂ ਸੁ ਲੋਹਿੰ ਬਨਾਵਾ॥੪ਛੁੰ॥ 

ਅਜਰ ਜਰਨ ਅਸ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਸਮਹਿ ਛਿਮਾ ਧਰਮ ਅਪਰਾਧੂ'।ਬ੍ਰਹਮ 

ਗਜਾਨ#ਆਵਸਬਾਕੀ ਗਤਿ ਦਿਖਰਾਈ ਸ਼ੁਭਸਾਧੁ'।੪੭॥ਪੈਨਪੈਨ ਸਭਿ" _ 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਨ ਭੇਵ ਅਸ ਜਾਨੈ । ਸਰਬੱਗਜਨ ਕੀ ਗੂਢ ਬਾਰਭਾ 

ਕਿਮ ਅਲਪੱਗਕ ਬਖਾਨੈਂ੪੮॥ਬਾਰਬਾਰ ਸਿੰਘਨਿ ਕੇ ਕਹਿਬੇ ਨਿਕਸਨ 
ਕੀ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ।ਚਹੈਂ=ਖਾਲਲੇ ਦੇ' ਅਬਿ ਟੀਕਾ ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਉਦਾਰੀ- 

॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 7 ਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੂਟ 'ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ” 

ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ£' ਨਾਮ ਚੜ੍ਰਾਵਿੱਸਤੀ ਅ£ ।। ੪੦ ॥ 
੪੧. [ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ । ਚਮਕੋਟੋ' ਨਿਕਲਣਾ] । 

ਦੋਹਰਾਅ ਬੈਧਯਾ ਭਈ ਬਿਭੀਖਨਾ" ਬੋਲਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਮਾਯ“ । ਪੰਚ ਬੀਰ 
ਕਪਰਾਧੀਆੰ ਤੇ ਛਿਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ' । 2 ਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭ ਅਫਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲੜ 
ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਈ ਹੈ । (ਅ) ਅਥਵਾ ਇਭ ਸਾਏਆਂ ਨੂੰ । ਸਰਏਂਗ ( ੮ਰਖਾੰ ) ਦੀ ਗੁਪੜ 

ਗਲ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ। ਕਿਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । $ਭਜੇ ਨਕ । “ਗਿੱਦੜ [ਸੈਸ:, ਗੋਮਾਯ]। 

#ਗੂਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਪਦ “ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ” ਦਾ ਅਰਬ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ. 
ਤੇ ਸਮਬਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਨਿਰੇ ਵਾਚ ਗਜਾਨੀ ਨੂੰ ਲ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ ਕਹਿਣ' ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ । ਇਹ 
ਪਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰ ਦਿਤ। ਹੈ ਇ& ਵਰਤਕੇ । ਕਿਜਾ ਕਰਵਾ 

ਲਿਪਾਇਿਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੱਲਦਾ ਤੇ ਸਰਬਸ ਅਰਪਦਾ ਅਤੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ 
ਪੂਰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਗਜਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾਂ ਹੈ । 



ਮੂੰ ਘਰ ਘ੍ਤਾ4 :;:।' ੦੪) 9੧, 

ਗੁਰ ਤੀਟ ੩੩1 ਹੱਢ ? ਵੀ ਤੀ ਦਯਾ ਸਿੱਧ 
ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰ ਨ ਹਜੋ ਬਰ ਬੀਰ । ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਤ 
ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ; -1:-2 ਬਿਠਾ? ? ਕਰਿ ਧੀਰ। ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨਿ ਲਗੇ 
ਖਾਲਸੇ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਸੋਹਿੰ ਸ਼ਰੀਰ ਪੰਚਹੁੰ ਮਹਿੰ ਨਿਤ ਵਰਤਤਿ ਮੈਂ 
ਹੋਂ ਪੰਚ ਮਿਲਹਿ ਸੇ ੫ ਨ ਪੀਚੇ : 4੨॥ ਗੁਰ ਘਰ-ਕੀ ਮਿਰਜਾਦਾ ਪੰਚਹੁੰ 

ਪੰਚਹੁੰ ਪਾਹੁਲ ਪੂ: > ਪਨ, -;ਦਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਖਸ਼ਹਿਂ ਪੰਚਹੁ/ਪਾਹੁਲ 
ਦੇਂ ਮਿਲਿ ਪੰਚ ਹਨੀ ਲਖਹ ਪੀਤ ਕੀ ਬਡ ਬਡਿਆਈ ਪੰਚ ਕਰਹਿ ਸੋ 
ਨਿਵਲ ਨ ਬੀਨ । ਕੋਜਨ ੩2੭. ਮੰਚਨ ਅਰਪਦਿਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਹਿ ਤਿਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਲੀਨ”॥ ੩॥ ਇਮ “ਮਦਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ ਠਹਿਕੈ ਤੀਨ ਪੂਕਰਮਾ 
ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਢੀਨਿ।ਅਰਪੇ ਸਤ ਜਿਗਾ ਅਰੁ ਕਲਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤੋਂ ਸਿਰ 
ਬੈਧਨਿ ਕੀਨਿ।ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਾਤਤੇ ; ਤਬਿ ਪਹਿਰਾਏ ਕਟ ਕਸਮੰ ਕਰਿ ਬਿਲਮ 
ਬਿਹੀਨ।ਸ਼੍ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ! ਫਭੇ ਵਾਹਿਗ; ਸੀ ਕੀ ਝੀਨ ॥ 
੪॥ਪੰਚਹੁੰਸਿੰਘਨਿ ਹਾਥਜੋਹਿ ਕਦਿਂ:-“ਰਾਵਰਿ ਚਰਨਨ ਅਰਪੈ ਸੀਸਹਮ 
ਜੈਸੇ ਤਮ ਕਹ ਜਨ ਦਲਾਖਹੁੰ, ਹਮ ਕੌ ਤੁਮ ਏਕੈ ਜਗਦੀਸ਼।ਬ੍ਰਿੰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰੇ ੮ ਚੋਦ ਜਿਮ ਕਾਨਨ ਕੀਸ”। ਜਿਮ ਤੁਮ ਬਡੇ ਬਡੀ 
੧੫੩) । ₹ਬਨ ਦੇ ਬਾਂਦਟ : _”ਰ;ੂ ਜੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਨਕਤੀ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ '..ਤਵੀ ਤੇ ਅਮਰ ਰ੍ਰਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹੰਦਪੂਰ ਦੇਕਿਲ੍ੇ 
ਵਿਚ ਬੀ ਅੰਤ ਤਕ ਜੂਝਦੇ ਰ£ਣ ਦਾ ਦਾਈਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿਤੇਂ 
ਤੇ ਆਪ ਬੀ ਰਣ ਵਿਖੇ ਜੂ=ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤਕਾਗਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਹਨ।ੁਦੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਵਰਸ਼ 
ਸੈਟ੍ਕੇ 'ਘਫ਼ਸੇ ਦੇ ਤੂਪ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ 
ਪਰ ਜਰੀ ਰਤ ਮਿ 8 ਅਤ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 
ਅਮਰ ਰੁਪ=ਾਂਖਾਲਸਾ? ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੈ ਓਹ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਡਰੇ ਗਏ । 
ਜੇ ਕੂਥ ਅੱਜ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕੇ ਟੈਕਟਰ (ਆਚਰਣ)ਬਣ ਗਿਆ । ਕੀਹ ਦੇਵੇਂ 
2੧੧ਪਾਟ, ਕੀਹ ਸ਼ਖਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੀਹ ਟ ਸ਼ਹਿਦੇ ਦਾ ਜੁੱਧ; ਕੀਹ ਸਾਰਾ ਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਰੋਲੀ 
ਖਲੰਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸੱਜ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਦਾ ਟੌਮੀਕੋਠੇਕਫਰ ਟਕੇ ਹੇ ਚਮਕਿਆ 

1 ਦਾ 'ਆਵਰਸ਼ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਐੱਸੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿੱਲ `ਰਮਤਾ 
ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਦੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਾਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਣੇ ਦੱਧੇ 
ਅਸੂਲ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਵੇ ਹਨ । ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਰੁਪ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ੫ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਚਲੈਜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ।ਇਸ ਕਰੜੇਵੇਲੇ ਆਪ ਜਾਣ ਤੋਂਪਹਿਲੋਂ 
ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਹਪ ਖਾਲ?ਨੂੰ ਗੱਦੀਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ,ਮਰਬਾਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾਵਿਦਤ 
ਅਮਰ ਸਰਪ ਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। `ਪਾ:-ਥਾਹਿਗੂ੮ ਜੀ ਕਾ ਸਰ ਖਾਲਸਾ । 



__. ਝਰ - ਭਾਪ ਟੂਫਜ। (੫੯੦੫ ਨ ਤਤ 

ਬਡਿਆਈ ਕੌਨ ਸਕੈ ਲਖਿ ਸਭਿ ਹਟ, -!:. '.'!%” ੧੨ ਸ਼ੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਫੁਰਮਾਯਟੁ “ਹਤਨ ਰਿਪੁਨ ਕੌ ਬ/ਨੋ ੧੮੧ । ਤਰਕਸ ਕਰੇ ਪਰੇ 

ਜੋ ਹੈਰਹ ਆਨੇ ਖੱਚਰ ਪਰ ਗਨ ਬਾਨ । >-” “੦. ਤਾਨ ਨੂੰ ਝੋਰਨ 

ਮੁਰਚਾ ਬੈਦੀ ਮਹਿ ਤੁਰਕਾਨ/'ਲੋ ਲੇ ਅਦਿ 
ਸੇ ਕੀਜਹਿ ਹਾਨ”॥੬॥ ਅਰੇ ਰਹੋ ਗਢ:!: -੧%'' . - ਨ 

ਸਭਿਕੇ ਬਚ ਮਾਨਿ ॥ ਤੀਨਹੁਂ ਸਿੰਘ ੧: “-. '। -੭ 1% 

ਇਕ ਬੁੱਧਿ ਮਹਾਨ । ਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈਂ ਕਾਹ:! :.__ ਦੋ'' 'ਬਦੇਸ਼ਨਿ 

ਮਹਿ ਢਲਿ ਜਾਨ । ਨੌਰੇਗ ਕੋ ਇਕ ਰੈਗ ਜ਼ਹੈ ਨ/1;-ਠ 'ਏਸਲੋ ਹਮ 

ਕਰਿ ਹੈਂ ਹਾਨ ॥੭॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਡ ਬੀਜ ਧਰਮਸਿੰਘ'"ਇ.- ਕਹਿ ਕਰਿ 

ਉਰ ਆਨਦ ਧਾਗਿ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ। ਜੇ! ਪਹੇ ਮ੍੍ਤ ਨੰਡਿ -'”੨ਹਜਾੜ 

ਸੁਮਾਰ“। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕਈ ਤਲਾਟ” ਢਿਰੈਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਸੋਂਦ ਪੰਕਾਰ। 

ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੇਲ ਕੋ ਉਮਡੇ ਜਥਾ ਦਦ ਉਡਗਨ ਪਰਵਾਰ '੮% ੧#3- 

ਕਾਰ ਮਹਿ ਉਦਤਿ ਨਿਸਾਕਰ” ਖਿਰੀ ਹਾਂ>ਨ) ਚਹੁ ਦਿ£ “ . . ਕੇ ਰੇਤ 

ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵੈਨ ::3੧ ਜਨ ਪਾਰਾ? : 4੦੨: 

ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾ ਲਾਟਨ%, ਬਾਜੀ ਨੱਨ 'ਕ ਨੇਜੇ ਮਾਰ ੨" ਮੱਨਾਕ 

ਦੁਰਗ ਸਮ ਲਖੀਯਤਿ" ਇਮ ਸਤਿਗਰ ਚਹੂੰ ਓਰ ਨਿਹ/੦ ॥੯॥ ਪੰ੮੦ 

ਮੋਹਿ ਕਲਗ਼ੀ ਕਿਹ ਦੀਨਸਿ ਸੋ ਨਿਰਨੈ ਸੁਨੀਐ ਮਨ ਲਮ੨(ਸੈਤ ਸਿੰਘ 

ਖੱਤ੍ਰੀ ਸਿਖ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਬਾਪਜੋ ਪੰਚਹੁ ਮਹਿ ਥਡਿਆਇ ' ੧ ਕੌ ਗੁਰਤਾ 

ਅਰਪਨ ਕੀਨਸਿ ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਤਿਨ ਪਾਇ। “ਸਤਰ ਬੈਧਾਇ 

ਬਿਠਾਇ ਅਟਾਰੀ 2: ੩੨ ਦਲ ਹਰਖਾਇ # %੦ ' । ਕਲ ਕਹਤਿ 

ਪਗ ਦੇ ਜੂਮੀ 9 . ! ੧, ਯੁਲਾਧੀਫ਼ ]। 'ਏ ਵੱਡੇ (ਲੋ... ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਲ 
ਓਫਾਂ ਲੈ ਲੈਕੇ, ਹੜੇ (ਉਨ >) ਦਿੱਸ ਪੈਣ ਮਾਰ ਇਿਓ । (ਅ) ਬੜੇ ਬਰ . ਛੱਡ ਬਲੀ ਹਨ । 

ਬਨਟੈਗੇ ਦਾ ਦੁਣ ਇਕ £ਗ। ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਭਾ -ਜ ਹਾਨ ਹੋ 9੯੬" ਤਾਈਂ ਤ੍ਰੋ 

ਗਿਣੇ ਹਨ ਜੇ ਨਮ। ਰਹਿਣਰੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ !?-੫, ਤੇ ਦਇਆ ਨੰ: . "'ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ । 

੬ਪਹਿਟੇਦਾ: ਵਜ ਦੇ ਏਸੰ:। ?ਵੈ₹ਮ।। ਦਸ>੮ । ੯(ਮਨੋ) ਖੜਵ' -੧ਆਂ 'ਾਟਾਂ ਹਨ । 

੨੦੦੩ ਮਗਰ ਮੌਛ ਹਨ। ੯>ੋਦੇ ਸਰਪ ਹਨ । "ਕਲ ਨਨਾਕ ਪਹ ਮ :". ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ 

[ਸੇਨਾਕ=ਹਿਮਾਲੇ ਦਾ ੨, ਇਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦ ਦੋਂ ਤਰਕੇ ਸਮਂਦ 5... ੭ ਲੁਕਿਆ ਸੀ? 

#ਸਿੰਘ# > ੧, ਆਂ ਦ: ਕਮਾਲ ਤੱਕੌ।ਗੁਰਿਆਈ ਪਾਕੇ ਬੀ !> .. ਨੀਵੇਂ” ਹੇ ਰੰਹੇਹਲ 

ਅਰ ਲਿਜ ਨੂੰ ਹੀ (4 ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਹਨ । 1₹ਬ ਅਗ? ਮੋਤ -ਤੇ[ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀਆਂ ਟੂਕਾਂ । 



ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਮੂਰਜ । ( ੫੯੦੬ ? ੯੩ ੬ । ਅੰਨ ੪੧ 

ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ ਬੈਗਸੀ ਬੈਗਸ ਦੇਸ਼ ਬਿ ਤੇਂ ਆਇ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਜੋ 
ਸਬਾਪ> ਜਿਲ ਛਿਨ ਗੁਰਤਾ ਦਈ ।ਜਗਾ ਪਹਰਾਇ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਸਿਦ ”: ਰ:ਮੁਖ ਤਿਨ ਮਹਿ ਕੋਊ ਬਪਯੋ ਬਨਾਇ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਾਦ 
ਠਹੀ' ਕਛ ਬਰਨਹੁ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਲਿਹੁ ਚਰਨ ਮਨਾਇ। ॥ ੧੧ ॥ ਸੁਨਹੁ 
ਕਥਾ ਆਗੇ ਜਿਮ ਬਰਤੀ ਜ਼ਹੁੰਦਿਸ਼ ਧੁਨਿ ਦੰੰਦਭਿ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਿਤ 
ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਹਤਿ ਹੇਲ ਘਾਲਿਬੇ ਕਿਤ ਵਿਸ਼ ਮੁਰਚੇ ਕੋ ਨਿਕਟਾਇ' । ਕੂਕ 
ਪੁਕਾਰੇਂ ਕੇਤਿਕ ਢੌਰੇ ਹਲਾਹੂਲ ਤੇ ਰੌਰ ਉਠਇ। ਡਰਤਿ ਨਿਕਟ ਕੌ 
ਪਹੁਚਿਨ ਇੱਕਈ"ਤੱਕਈ”"ਤੀਰਨਤੇਮਰਿਜਾਏ॥੧੨॥ਸਾਵਧਾਨਬਨ ਦੇਤਿ 
ਤਲਾਵ"ਦੁਂਦਭਿ ਆਗੇ ਬਜਤਿ ਚਲੌਤਿ । ਛੁਟਹਿ ਤੁਵੈਗ ਖਤੇਗ ਕਿਲੇ 
ਦਿਜ਼ਿ ਪੌਰ ਤੁਰੈਗਮ ਸ਼ਬਦ ਉਠੌਤਿ । ਜਬਿ ਕੌ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਸਰ ਸੋ 
ਮਾਰਜੋ ਪਰਜੋ ਨ ਅੱਗ ਵਧੇਤਿ।ਬਹੁਰ ਜਾਮਨੀ ਸਮੈ ਬਿਲੋਕਯੋ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਥਾਨ ਬਿਰੇ ਡਰਪੰਤਿ ॥ ੧੩ ॥ ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰਤੀਖਨ-ਹੁਇ ਭੁਨਸਾਰੇ ਗ 
ਪਰ ਹੇਲਾ ਕਰਹਿ ਉਦਾਰ । ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਥੋਰੇ ਅਟਕੇਂ ਲਾਖੋਂ ਲਰ 
ਲਸ਼ਕਰ ਮੈਘਾਰਿ-।ਇਮ ਸਭਿ ਥਾਪ ਰਹੇ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਭਏਤਨ 

“ਸੇਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 2ੰਦੇ ਹਨ (ਵੈਰੀ)”ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਤਲਾਵਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ (ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ । “ਪਹਿਰਾ । “ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵੈਰੀ) । _ “ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ (ਕ੍ਰਿਤ 
ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ) ਵਿਚ ਭਾਈ £ਗਤ ਮਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 1 ਗੁ: ਪਊ: 
ਮੂਰਜ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ  ਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਵੇ' ਇਕ ਟੁਕ ਭਾਈ ਨ੩ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈ£ਧੀ ਹੇਠਾਂਦਿੱਤੀ 
ਹੈ-''ਤਿ ਇੰਘ ਅਟੋੜਾ ਮਾਬੇ ਦਸ ਪੇਟੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੜਾ ਸਿੰਘ 
ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿਸਦੀ ਸੈਤਾਨ ਪਾਸ ਹੈ / ਟੋਰ ਖੋਜ ਇਸ 
ਸਬੈਧੀ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਹਾੜਾ ਸੰਘ ਪਸਰ ਜਾ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 
ਮਾ£। ਝੁਤਕੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਘਰ ਭਾ: ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਠੂਚ' ਭਾਈਆਂ, ਮਹੱਲਾ ਰੈਜ । ਅਸਾਂ 
ਨੈ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾ? ਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਭਾ੪ ਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ 
ਚਲਦ। ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾ: ਸੇਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਅਟੋੜ £ਸੀ ਸੀ ਚਾਹੋ ਖੇਰ 
ਬੈਸੀ, ਚਾਹੋ ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਭਾਈ ਮੈਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾ: £ਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਪੂਤੀ, ਟੋ ਯਜਾਤ ਭੇਦ, ਦੇਸ਼ ਵੇਦ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ 
ਵਿਚ ਮਤਿਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੇ ਦੁਇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂਗਤ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਹਨ । ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਤੁਕੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੈ 3 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। 



#। ਗੂਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਦਜ । ( ੫੯੦7) ਰਿਟੁ ੬ । ਅੱਸੂ ਬ”. 

ਆਲਸ ਧਾਰਿ । ਗੁਰੂ ਜੋਗ ਕੌ ਕਰਹਿੰ ਸਤਾਹਨਿ ਬਡੋ ਬਹਾਦੁਰ ਬਹੁ 
ਹੁਸ਼ੀਆਰਾ ॥੨੪॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰ ਪੰਚੇ ਸਿੰਘਨਿ” ਤੀਰ ਤੁਵੈਗਨਿ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਹਾਰ। ਨਿਕਟ ਦਿਖੰਡਿ ਕੈ ਹਤ/ਹੋ ਤਲਾਵੇ" ਲਗਿ ਲਗਿ 
ਗਿਰਹਿ ਤੇਰੈਗ ਸਵਾਰ।ਤ੍ਪ'ਤ ਨ ਹੋਤਿ ਜੋਗ ਕਹੁ ਕਰਿ ਕਰਿਰਣ ਪ੍ਰਿਯ 
ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਗਨ ਢ ਹਾਰ । ਆਟਣ ਪਰੇ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਅੰਗੁਰੀ” ਐਂਚਤਿ ਪਨਚ 
ਓਜੋ ਕੋ ਧਾਰਿ ॥ ੧੫ ॥ ਤਜੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਰ ਬਰਖਾਏ ਪੁਨ ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘ 
ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ ।“ਨਿਕਸਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਕੁ[ਸਮੋ ਭਲੋ ਅਬਿ ਹਠ ਕੌ ਤਜਹੁ ਕਰੇ 

ਰਿਪੁ ਹੀਨ/ਦੇਖਹੁ ਸਗਰੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਖਪਿ ਇਕ ਰਾਵਰ ਕੇ ̀੩ ਅਧੀਨ” । 
ਜਹਾਂ ਥਿਰਹੁ ਪੁਨ ਰਚਹੁ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬਿਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੀਨ” ॥ 
੧੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹ ਬਾਰ ਕਹਜੋਂ ਸਭਿ ਹਥ ਜੋਰਿ ਸਿਰ ਰਹੇ ਨਿਵਾਇਿ'। 

ਕ੍ਰਿਪਾਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪਿਖਿ ਬਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ“ਰਣ ਮਾਰਣਿ ਮਰਣੋ ਬਨਿ ਆਇ। 

ਪੰਥ ਹੋਨਿ ਕੀ ਸੋਚ ਨ ਧਰੀਅਹਿ ਕਿਪਾ ਅਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਮਾਇ।।ਪ੍ਰਥਮ 
ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਬਚ ਮਾਨਯੋ' ਤਜਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਇ॥੧੭॥ਅਬਿ 

ਹਮ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ ਕਹਿਬੋ ਮਮ ਹਿਤ ਤਜਾਗੇ ਸਿੱਖਨਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਤੁਮ 

ਦੋਨਹੁੰ ਤਕਾਗਹੁ ਤਰ ਸਰ ਖਰ“ ਕਬਹੁ ਡਫੈਗ ਛੋਰਿ ਕਰਿ ਹਾਨ” । ਇਮ 

ਕਹਿ ਕਰਿ ਅਰੁ ਬਾਪੀ ਦੇ ਕਰਿ ਦੋਨਹੁੰ ਬੈਕੇ ਬੀਰ ਮਹਾਨ ।ਗਰ ਦਾਮਸਰ 

_ਬਯ; ਸ਼ਮਸ ਗੁਰੂ ਸਮ; ਪਰੇ ਦੂਰ ਤੋ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨ£॥ ੧੮ ॥ ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ 

ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਬਿ ਲਾਇ । ਭਏ ਸੁਚੇਤ 

ਮੜਾਰ ਅਟਾਰੀ ਤੂਰਨ ਤੀਰ ਤੁਢੇਗ ਚਲਾਇ । ਉਤਰੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਭਰੇ ਕਹੁ ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਨਿਜ ਲਯਾਇਪੌਰ ਠੌਰ ਕੀ ਓਰ ਨ ਗਮਨੇਂ 

ਅਲਪ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਆਇ” ॥ ੧੯ ॥ ਪਿਛਵਾਈ ਸੋ ਸਕਲ ਘਰਨ 
ਤੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਹਿ ਗੇ ਭਗਵਾਨ।ਤਕਰੇ ਤਹਾਂ ਕਿਵਾਰ ਅਸੈਜਤਿ ਸਾਂਕਰ 

ਦਿਢ ਕੈ ਕੁਲਫ ਮਹਾਨ।ਦੇਖਿ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਤੇ ਖੋਜੇ ਨਹ ਨਿਕਸਨ 

੧ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ : “ਰੀਢਾਂ ਪੈ ਗਈਆ >ਟੁਨੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵਿਚ । <ਪੰਭ (ਛਥਣਾ) ਆਪ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੇ । $(ਸਿਖ)ਨਿਵਾ ਰਹੈ । “ ਵੇ ਝਲਾਓ ਬਹੁਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਗ। ੬ਇਕੋ ਜਿਹੇ,ਭਾਵ ਨੁਹਾਰ 

ਗੁਠੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ । “ਛੋਟ: ੯੦ ਜਿੱਏ' ਦੀ ਆਕੇ ਪਵੇਸ਼ੇ ਸਨ । "ਅਜੈ ਹਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਕੋਟੇ' ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਦੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾ 

ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ । 1 ਕਾਲਕਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਦੂਤ ੩ ਅੰਸੂ ੧੨ ਦੇ ਮੱਤ ਦੀ ਲੂਕ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੁਰ ' ( ੫੯੧੦ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੩੨, 

ਸੁਨੀਅਤਿ ਮਨਹੁ ਅਨੇਕ ਬਨੀ ਟਕਸਾਲ(ਭਈਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ਼ਾਰਕੀ”; 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਬਲ ਚਮਕੌਰ ਕਰਾਲ ॥ ੮ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਲ ਕੇ ਹੁਇ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਸਿ ਗਏ ਰਿ< ਦ੍ਰਗਿ ਰਜ ਡਾਰਿ । ਦਤਿਯ ਦਿਸ਼ਾ ਕਹ 

ਤੀਨਹੂ ਸਿੰਘ ਜੁ ਖਿਛਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਭਏ ਸ ਪਾਗਗਵ ਅੰਤਰ ਦੁਇ ਸਿੰਘਾਂ 

ਤਿਸੀਬਿਧਿ ਤਜੈਂ ਤੁਦੈਗ ਸ਼ੀਘੁਤਾ ਧਾਰਿਨਿਕਟ ਨਪਹੁੰਚੇ ਡੁਰਧਰਿ ਅਰਿ 

ਥਿਰ ਮਰੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਪਰੇ ਸਥਾਰ ॥੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ (ਸੰਘ ਨਿਕਸੇ ਬਾਹਰਿ 

ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਹੁਇ ਕਰਿ ਪਾਰਸਵਾਕੋਸ ਚਲਿ ਗਏ ਝੀਲ” ਮਹਿ ਤਹਾਂ 

ਤਰੋਵਰ ਜੈਡਨਿਹਾਰਬੇਠਿ ਗਏ ਤਹਿ ਬਿਤੀ ਦੇਰ ਕਛ ਦ੍ਰੋ ਨਰ ਮਹਿਥੀ” 

ਖੋਜਨਹਾਗਇਕ ਮਾਲਿਕ ਇਕ ਪਾਲਕ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਖੋਜਤਿ ਇਤ ਉਤ 

ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਕਾਰ॥੧੦॥ ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਇਕ ਤਹਿਂ ਦੇਖੇ ਈਠੇ ਗੁਰੂ ਬੈਦਨਾ 

ਗਾਇ। <ਕੋ ਤੁਮ ਅਹੋ? “ਮਹਿਖ ਹਮ ਖੋਜਤਿ”; ਸੁਨਤ ਦੂਸਰੇ ਕਹੋ 

ਸੁਨਾਇ'। ਪਕਹ ਸੈਗ ਬੋਲਤਿ ਮਹਿਖ ਕਿ ਪਾਪਤ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਕੈ ਨਹ 

ਅਗਵਾਇ?$।“ਇਤ ਨਹਿ ਮਹਿਖੀ;ਸਤਿਰਰ ਬੈਠੇ; ਮੈਂ ਬੋਲਕੋ ਤਿਨ ਸਨ 

ਇਸ ਬਾਇ””॥ ੧੧॥ '€ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਬਲ ਮਹਿ ਆ ਗਵ ਮਹਿ 

ਘਿਰਯੋ ਲਰਤਿ ਬਡ ਜੈਗ। ਅਪਰ ਹੋਇ ਕੋ: ਤੈ' ਨ।ਹੋ ਜਾਨਜੋ” ਸੁਨਿ 

ਬੋਲਯੋ੯ ਤੂਰਨ ਤਿਨ ਸੋਗ:-“ਘੇਰਾ ਛੋਰਿ ਨਿਕਸਕਰਿ ਆਏ”;ਤਬਿ ਗੁਰ 

ਕਹੋ ਨ ਬੋਲ ਉਤੈਗਆਉ ਪਦਾਰਬ ਤੋਂ ਕੋ ਦੇਵਹਿੰ” ਸਨ ਕਰਿ ਆਯੋ 

ਕਰਤਿ ਉਮੰਗ ॥ ੧੨ ॥ ਖੰਜਰ ਜਰਜੋ ਜਵਾਹਰ ਸੈਗੇ ਦ੧; ਲਾਯੋ"” ਉਰ 

ਹਰਖ ਉਪਾਇ । ਚਹਕੋ=ਕਿ ਰੌਰਾ ਕਰੋਂ ਬੁਲਾਵੋਂ ਤੁਰਕ ਦੇਹਿ ਮਝ ਧਨ 

੧ਬਹੁਤੀ ਯਰਕੀ ਭਾਵ ਬੜਾ ਹੀ ਹਨੇਰ ਮੱਚ ਗਿਆਂ । “ਫੰਡ । <0ੱਬੀਆਂ । “ਸਤਿਗੁਟੂ ਏਲੇ । 

ਪ(ਮਹਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੋਲਿਆ) “ਅਸੀਂ ਮਹਿ ਲੱਭਦੇ ਹੰ! ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਦੂਸਰਾ (ਭਾਵ 

ਨੌਕਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ) ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ । #ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ” ਕੀ ਮੱਬ, 

ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ $ ਂੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ (ਭਾਲਣ ਹਿਤ) । “ਮੈਂ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ 

ਰਿਹ ਸਾਂ । ਨੌਕਰ ਲਿਆ । ੯(ਮਾਲਕ) ਸੁਣਕੇ ਬੋਲਿਆ । "ਲੀਤਾ (ਮਹਿੰ ਵਾਲੇ 2) । 

“ਤਥਾ: ਆ: ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ੧੨ ੫ ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ 

ਤੋਂ ਛੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਤੇਖ ਸਿੰਘ; ਦੈਵਾ ਇੰ੫ ਚਾਜ਼ੇ ਜ਼ਹੁੰ ਏਰਜਾਂ ਵਿਚ 

ਬਿਠਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਥਾਪਿਆ । ਗੋਯਾ 

ਦੋ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ੮ ਸਿੰਘ ਛੱਡਕੇ ਗਏ ਹਨ । 

“ਪ੪-ਇਤ ਨਹਿੰ ਮਗਿੰਘ) ਮਹਿਖ ਪੱਤ ਬੋਲਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਠੇ ਹੈ' ਇਸ ਬਾਇ । 



ਤਤ (੫੯੧੧) _ ਰਿਤੁ ੬ _। ਅੰਹੂ ਚ੨., 

ਵਾਢ।ਕਦਿ ਲਾਲਚ ਕੌ ਵਿਗ ਜਬਿ ਪਹੁੰਚਕ ਕਹੋ €ਧਰਹੁ ਖੰਜਰ ਇਸ 
ਥਾਇ?॥੧੩॥ ਧਰਨਿ ਲਗਜੋ ਜਬਿ, ਉਲਟ ਚਪੇਟੈਂ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਝ੍ਕੜੋ 
ਤਿਹ ਜਾਨਿ । ਮੁਖ ਪਰ ਲਗੀ ਭਗਨ ਵੇ ਦਸਨਾ” ਭਯੋ ਰ੍ਰੀਗ ਨਹਿੰ ਸਕੇ 
ਬਖਾਨ । ਸਾਥੀ ਦੁਤੀ ਝਲਾਵਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ “ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਰਹਿ ਗਈ 
ਜ਼ੁਬਾਨ?॥ਧਾਇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲੋ ਸੁ ਬੂਝੇ ਨਹਿ ਕਛ ਕਹਜੋ ਜਾਤਿ ਮ।ਤ 
ਹਾਨ ॥ ੧੪॥ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਮਨ ਕੀਨ ਬਿਨ ਪੰਥਹਿ” ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਿ 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ।ਰਹੇ ਇਕਾਕੀ, ਉਪਮਾਂ ਅਸ ਹ੍ੈ, ਸੀਯ ਲਖਣ ਬਿਨ ਸਨ 
ਰਘੁਰਾਇ੯। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੋਂ ਮਗ ਨ ਚਲੋ ਕਸ਼ਿ, ਬਹੁ ਅਸਵਾਰੀ ਰਹਿ 
ਅਗਵਾਇ । ਸ਼੍ਰਾਪ ਸਾਚ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਕੋ ਹੋਯੋ ਅਪਦਾ ਭੋਗੀ ਇਕ ਰਸ 
ਭਾਇ ॥੧੫॥ ਕੇਤਿਕ ਕੋਸ ਗਏ ਮਗ ਚਰਨਨ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ 
ਇਕ ਥਾਨ । ਮਾਛੀਵਾਰੇ ਪਰੇ ਕਿਤਿਕ ਥਲ ਅਬਿ ਭੀ ਬਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 
ਜਾਨ" । ਬੈਠੇ ਤਹਾਂ ਉਪਾਨਯ ਝਬਾਰਜੋ" ਸਿਕਤਾ ਰਜ ਤੇ ਭਰਜੋ ਮਲਾਨ$ 
ਸਨੋਂ ਸਨੇ ਪੁਨ ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਪਛਾਨ ॥ ਯ॥ ਛੱਤ੍ਰ= 
੧ਦਦ । ਛੁ ਗਾਹੋ' ਸੜਕੌਂ” ਬਿਨਾਂ । ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਉ ਉਪਖ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ” ਜਿਫੇਂ 
ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । $ਮਾਛੀਵਾੜੇ 2” ਕੁਬ ਥਾੰ ਘਰੇ 
ਜਿੱਏ ਟੁਣ ਭੀ ਬਾੜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਵਜੋਂ . ਹਨ । “ਦੋੜਾ ਬਾੜਿਆ । $ਭਰਿਆ > ਸੈਲ ਹੋਯਾ ਹੋਯ ̀  
ਸੀ। “ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹਨਮ-੧ੇ, 11੫ ਸਚ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਕੇ ਚਿਤ ਕੋ 
ਅਪਦਾ ਤੋਗੀ ਇਕ ਰਸ ਭਾਇ (੧੯੧੨ ਦੇ 2ਸਖੇ ਵਿਚ) ੨, ਇਕ >ਸ੦ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 
ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- ਜਥਾ ਸਜਾਮ ਘਨ ਅਪਦਾ ਭੋਗੀ ਤਥਾ ਭੂਗੀ ਗੁਰ 
ਏਕ ਨ ਕਾਇ । ਗਾਯੜ੍ਰੀ ਵੇ ਦੇ 1ਾਪ ਵਾਲ ਗਲ ਸ ਸਾਂਖੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜੇ ਕਵਿ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਤ 
ਪੰਜਫੀ ਅੱਸੂ ੭ । ਕ ੩੩ ਵਿਚੇ ਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਵੇਖੋ ਉਥੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਜਪੁਜੀ ਦਾ 
ਮਲ ਮੰਤਰ ੫ ਨੂੰ ਰੁਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤਾ; ਗਾਯ੍ਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ 
ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤੀਸਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦਆਂ ਟੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਗੁ_ ਜੀ ਵਿਟੁੱਧ ਵਰਯ'ਦੁ 
ਕੀਤੀ ਸੀ'ਤਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਝੀ ਦੋ£ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸੇ ਗਾਯੜ੍ਹੀ ̀ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ £_ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਦੁਕੀ ਸੀ, ਅਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗਾਯ: ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ 2ਣ ਸ੍ਰੀ ਰੁਟੂ ਰੋਇੰਦੇ ਇੰਘ ਜੀ 
> ਆ ਦਿਟਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ । ਆਏਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਫਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 

1ਚਮਠਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋਹ ਪਰ ਇਕ ਜੌਡ ਦ , ਹੇਠਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ £ 
ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ । ਏਬੇ ਗੁਰਦਵਾਰ' ਹੈ ਤਵਾ: ਖਾ: ਲਿਖਦੀ ਦੈ ਕਿ ੧੦੦੦ ਵਿਪੇ ਜ਼ਿਮੀ' ਹੈ ਗੁਰ- 
ਦਵਾਰੇ ਨਾਲ਼ ! ਫਿਰ ਆਪ ਬਾੜਾਂ ਫਿਚ ਠਹਿਦੇ ਹਨ ਜਿਦ “ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ! ਗਰਦਫਾਰਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਨਹਿਟੇਂ ਪਾਰ ਦੱਖਣ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੈ । 



_ ਗਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । [ ੫੯੧੨) ____ ਰਿਤੁ ੬ । ਮਮ 9੨, 

ਧਾਰੀ ਕੋ ਸਮਾਂ ਭਯੋ ਤਬਿ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਜੈਭਾਇ”ਂ । ਦਾਸ ਖਾਸ 

ਡੱਥੇ ਤਬਿ ਕਿਹ ਠਾਂ; ਕਹਾਂ ਅਫੀਮ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਆਇ । ਚਰਨ ਪਖਾਰਨ 

ਸੇਵਕ ਕਿਹਠਾਂ;ਕਹਾਂ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿ ਦੁਲਾਇ। ਕਹਾਂ ਤੁਰੈਗਮ ਹੇਮ ਜ਼ੀਨ 

ਜੁਤਿ ਰਹੇ ਇਕਾਕੀ ਗੁਰ ਗਤਿ ਦਾਇ॥੧੭॥ ਹਤੋ ਅਰਕ” ਕੌ ਬੂਟ ਖਰਯੋ 

ਤਹਿ ਹਰਕੋ ਸਦਲ ਤਹੈ ਤੋਰਨ ਕੀਨਿ।ਏਕ ਪੱਤ ਪਰ ਦੁਗਧ ਨਿਕਾਸਯੋ 

ਕੋਤਿਕ ਕਰਿ ਕੈ ਪੀਯ ਸੁ ਲੀਨ” । ਪੁਨ ਗਮਨੇ_ਮਾਰਗ_ਕਿਛੁ ਆਗੇ 

ਮਾਛੀਵਾਰੇ ਨਿਕਟ ਸੁ ਚੀਨ। ਦਿਕ ਬਲ ਕੋ ਅਵਲੋਕਿ ਟਿਕੇ ਪੂਭੁ ਮਹਾ- 

ਗਜ ਦਾਨੀ ਗਨ ਦੀਨ ॥ ੧੮ ॥ ਚਵਜੋ ਅਰਕ ਕੌ“ ਅਮਲ ਘਨੌਰੋ ਭਏ 

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਮਤਿ ਬਿਸਾਲ। ਦੌ੍ ਦਿਨ ਹ੍ਰੈ ਜੁਧ ਦਾਰੁਣ ਠਾਨਯੋ ਨਹੀਂ ਅਰਾਮ 

ਕੀਨ ਕਿਸ ਕਾਂਲ । ਨਹਿਂ ਸੁਪਤੇ ਪਰ੍ਭੁ ਯਾਂ ਤੇ ਆਲਸ ਭੁਯੋ ਦੇਹਿ ਮਹਿ 

ਆਨ ਅਟਾਲ&ਪਰੇ ਵਾਲਰੋ” ਚਰਨਨ ਮਹਿ ਬਹੁ ਪੰਕਜ ਪਾਤਨ ਮੁਕਤਾਂ 

ਢਾਲ'॥੧੯॥ਚਲਿਬੇਕੋਸਾਮਰਥ ਨ ਆਗੇ ਦੁਤੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਪਾਯੋਜ਼ੋਗਬੈਠੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪਟ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਸੋ ਖੋਲਾ ਅੱਗਨ ਤੇ ਛੋਰਿਘਟਿਕਾਂ ਹਰਟ ਕੂਪ 

ਤੇ ਖੋਲੀ ਬਸਤ੍ਰ ਲਪੇਟ ਸਿਰਾਨੋ ਓਰ। ਤਰੇ ਬਿਛਾਇ ਪੋਂਢਿਗੇ ਉਪਰ 

ਕਮਰਕਸਾ ਤਿਮ ਹੀ ਰਣ ਲੋਰ”॥ ੨੦ ॥ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਬਿਸਾਲ, ਬਿਸਾਲ ਸੁ 

੧ਅਛੀਮ। ਊਬਾਸੀਆੰ ਆਉਣ । ₹ਨੱਕ । “ਭਾਵ ਕਿਤਨਾਂ ਕੁ ਦੇਕੇ ਪੀ ਲਿਆ । “ਔੱਕਵਾ । 

੬ਜ ਟਲ ਨਾ ਸਕੇ ! “ਛਾਲੇ । “ਕਵਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ_ਤਰ੍ਹਾਂ । ਦਟਿੰਡ । 

੧ਓਰੁਣ ਦੀ ਢਾਹ ਵਾਲਾ । (ਅ) ਬੀਰ ਰਮੀ ਮਦ ਵਿਚ । 
%ਨੋਡੇ ਤੜਕੇ ਉਠਕੇ 

ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਯੋਏੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। 

ਅਫੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤ ਕਤ ਨਦੀ ਨਦਰ ਡੀ ਸਹ (੧੦੮੧੯੩ ਹਦ ਸਤਗ। ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਟੈਗਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਦਰ ਯੋਗ ਤੇ <ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਪ੍ਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੈਗ 

ਅਫੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦ! ::ਕਾਂ ? : 2 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀ 

ਇਹ ਨਸੇ ਚਮੜੇ ਹਨ, ਜਿ: ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਬੀ ਲਿਖੀ :.) ਪਨ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਤਮਾਣੂ 

ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਓਹ ਕਦ ਅਫੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰ.ਸਕਦੇ ਸਨ ਹੈਂ ਸਰੀ ਟੂ: ਜੀ 
ਦਸ ਯਾਰਾਂ ਪਹਿਰ 

ਜੈਂਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਦੁਕੇ ਹਨ, ਵੀਹ ਕੋਹ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੀਰਕ ਬਲ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 

ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੜ, ੬੩, ਮਿ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ $ ਕਿ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਿੱਠਾਂ #: “3 ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ 
। ਬਾੱਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ? ਸੈ 

ਆਪੇ ਹੀ੍ਜਾਣਾ ਹੈ ! ਅਜੇ ਇ0 ਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜ ਨਾਲ ਪਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਕ ਦੇ 

ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਛ $ਦਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜੈ ਹੋਵੇ ਬੀ ਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾ ਮਹਾਂਝਲੀ ? ਜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਟ੫ ਵਰਤ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਦੀ ਗਲ 

ਨਹੀਂ । ਅੱਕ ਔਖਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਯੂ ਲਈ ਕੁਛ ਸਹਾਰਾ ਦਾਇਕ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ #੦- / ____ (ਢਕਣ ) __ਰਿਤੁ ੬ ' ਮੱਮੂ ਖੜ 

ਆਲਸ ਅਮਲ _ਇਸਾਨਾ ਅਰਕ ਕੌ ਆਇ।ਤੜੋਂ ਹਾਂ ਵਲਹਿ 4੯ਨ ਪ੍ਰ- 
ਵਾਈ': 'ਚਨ ਮੁੰਦ੍ਰ ੩ :'ਮਲ਼ ਗਿ ਭਾਂਇ”'ਭਦੇ ਨੰ“ਫ ਬੰਸ ਕਤ ਅਰਾਮ 
_ਬਬਿ ਬਤਕੋ ਕੁਵੈਡ ਹ੩ ਅਗਵਾ ਏ : ਤਾਫ ੜਾਢੇ ਕਹ ਧਰੇ ਕਟ.ਭਰੇ 
ਨਿਲੰਟ ਅੰਗ ਸੈਫ ਲ।੨%॥੨੧॥ ਰਾਦਚੈਏ ਜਿਮ ਸਭਿ ਕਛ ਤ/ਜ ਕਰਿ 
ਗਾਜ ਘੇਰੇ ਸਿਵਕਾਦਿਕ ਜਾਨਸਾੰਹੂਦ ਸਖਾ ਅਰੁ ਸਰਬ ਬਾਹਲੀ ਕੈਚਨ 
ਨੋ ਮੰ.ਦਰ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ : ਹੇਮ ਪ੍ਸਕ 8, ਆਸਤਰਨ ਮਿ ਦੁਗਧ ਫੋਨ 
ਕੌ ਸ਼੍ਰੇਤ ਸਮਾਨ”ਬਨ :/ਹੋਂ ਏਕਾਂਕੀ ਪਰਿ ਸਪਤੇ“ ਲਖੀਅ=ਿ_ ੨੩ ਗੁਰੂ 
ਕਗਵਾਨ ॥੨੨॥ ਸਾਵਧਾ= ਰਹਿ ਸੁਭ ਚਹੁ ਢਿਸ਼ ਰੱਛਯਾ ਕਤੈ' “ਜਾਮਨੀ 
ਮਾਂਹਿ । ਦਾਸ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੇਵਾ ਠਾਨਹਿਂ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਜਾਗ੍ਨ ਜ਼ਾਂ/ਹ । 
ਤਨੋਂ ਬਿਤਾਨ£ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਚ ਪਚ ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੋ ਫਰਸ਼ਨ ਮਾਹਿ/ਬਨ 

. ਬਿਛਾਵਨੇਂ ਕੂਮਿ ਸੇਜ ਅਥਿ ਥਿਰੇ ਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਬਹੁ ਆਹਿ।੨੩॥ਦੌਹਰਾ॥ 
£ਨ ਧੈਨ ਗਟਵੇਵ ਜੂ ਸੁਖ ਦਖ ਬਿਤੀ ਸਮਾਨ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤਾਂਕੈ ਨਹੀਂ 
ਰਾਗ ਨ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਮਹਾਨ] ॥ ੨੩੬ 1 ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਬੇ ਖ਼ਸ਼ਟਮ ਰੁੱਤੇ 

ਹੀ ਗੁ ਇਸਾਂ ਪਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੈ ਦੇਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਘੰਧੂ ॥ ੪੨ 1 
(ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਭਾਈ 5ਤ ਸਿੰਘ ̀ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ! । 

ਵੌਰਰ॥ ਤ ਸਿੰਘ ਰਲਧੀਰ ਉਰ ਬੀਰਨਿ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲਮਮੁਖਤਾ ਪਪਤਿ 
ਖਾਲਸੇ ਲਹਿ ਗੁਰਤਾ ਤਿਸ ਕਾਠ ॥ ੧ ॥ ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥ ਸਿਰ ਬਧੀ ਜਿਗਾ 
ਕਲਗ਼ੀ ਸੁਹਾਇ।ਰਸ ਬੀਰ ਮਨੋ ਮੂਰਤਿ ਬਨਾਇ । ਕਰ ਮਹਿ ਕੁਵੰਡ ਖਰ 
ਸਰ ਪ੍ਰਚੈਡ । ਗਹਿ ਕਰਾਚੋਲ ਚਹਿ ਰਣ ਘਮੰਡ ॥੨॥ਪੁਨ ਦੁਸਰ ਸੈਗਤ 
ਸਿੰਘ ਮੈਗ । ਜਿਹ ਕਹੈਂ' ਖੈਗਸੀਹੰ ਮਤ ਉਤੰਗ । ਬਿਨ ਕਸੈ ਤਵੈਗਨ 
ਛੋਰਿ ਛੋਗਿਚਹੁ ਓਰ ਵਿਰਤਿ ਅਰਿ ਟੋਰਿ ਟੋਰਿ॥੩॥ਗੁਲਕਾਨ ਸੈਗ ਝਨ 
ਵੋਰਿ ਵੋਰਿ । ਗਰਜੈਤਿ ਜਥਾ ਘਨ ਘੋਰ ਘੋਰ ਦੋਨਹੁੰ ਸੁ ਬੀਰ ਹਤਿ ਔਰੁ 
੧ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੌਣ । “?ਣ ਕਮਲਾਂ ਵਾਂਡੂ ਮੀਟੇ ਗਏ । ੧ਅਸਵਾਰੀਆਂ । $ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੱਗ ਵਰਗੇ 
ਚਿੱਦੇ। “ਪੈ ਕੇ ਨ' ਗਏ । <ਢਦੋਏ। ਜਿਵੇ ਭਜਾਨਕ ਬੱਦਲ, ਗਰਜਦਾ ਹੈ । ਕਿਤਨੀ 
ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਐਤੇ.ਥਕਾਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੀਰਰਸੀ ਸਾਮਾਨ ਤਯਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ 
ਹਂਗੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ:- “ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ।। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਣੀ” । __3ਢਾ:, ਬੈਗਸ=ਮਾਵਰੁਲਨਹਰ (ਯਾ ਤੂਰਾਨ ਦਾ) ਇਕ ਇਲਾਕਾਂ / 
(ਅ) ਕੋਹਾਣ ਅਤੇ ਕੁਰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਇ) ਕਈ ਬੈਗਾਲ ਦਾ ਅਰਬ 
ਝੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਗ ਬਗਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦ ਪੂਰਬਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ. ( ੫੯੧੪ ) ੮੩ ੬ । ਅੰ£ ੪ੜ 

ਔਰ । ਰਨ ਸ਼ਿਵਾ ਪੁਕਾਰਤਿ ਠੌਰ ਟੌਰ ॥੪॥ ਤੁਰਕਾਨਿ ਤੁੰਡ ਗਨ ਤੋਰਿ 

ਤੋਰਿ। ਦੇ ਤ੍ਰਾਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੋਰਿ ਮੋਰਿ। ਖਰ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । 

ਦਿਢ ਰਹੇ ਦੁਰਗ ਗ੍ਰਿੱਤ ਧਾਰਿ ਧਾਰਿ॥੫॥ ਇਮ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤੀ ਧਨ ਤਾਨਿ 

ਤਾਨਿ।ਤਜਿ ਤੁਪਕ `ਤੜਾਕੇ ਠਾਨਿ ਠਾਨਿ।ਮਿਿਤੁ ਲਾਖਹੁੰ ਜੋਧਾ ਹੇਰਿਹੇਉਿ। 

ਸੁਨਿ ਪ੍ਰੋਤਿ ਨਾਦ ਰਹਿ ਟੇਰ ਟੇਰ॥੬॥ ਜੈਬੁਕ ਪੁਕਾਰ ਗਨ ਕੂਕਿ ਕੂਕਿ। 

ਗਢ ਨਿਕਟ ਸ਼ੱਤ ਬਹੁ ਢੂਕਿ ਦੂਕਿ । ਅਰਣੌਦ ਸਮੈਂ ਤਮ ਹਾਨਿ ਹਾਨਿਂ। 

ਜਗ ਉਦਜੋਚਹਤੋਂ ਤਬਿ ਭਾਨੁ ਭਾਨ ॥੭॥ ਨਰ ਅਲ੫ ਕੋਟ ਮਹਿ ਤਾਕ 

ਤਾਕ । ਗਵ ਭੇਦ ਲਹਜੋ ਸਭਿ ਾਕਿ ਬਾਕਿ।ਭਨ ਸਾਰ ਭਈ ਅਰਿ ਜਾਨਿ 

ਜਾਨਿ । ਤਜਿ ਤਾਸ ਢੁਕੇ ਗਨ ਆਨਿ ਆਨਿ ॥੮॥ ਕਰ ਕਰਾਚੋਲ ਗਹਿ 

ਵੌਰਿ ਢੌਰਿ। ਚਹੂੰ ਓਰ ਰੌਰ ਭਾ ਠੌਰ ਠੌਰ । ਭੀਤਨ ਲਗੇ ਸੁਤਬਿ ਆਇ 

ਆਇ।ਕਿਨ ਚਵਨ ਚਹਕੋ ਕਰ ਪਾਇ ਪਾਦ॥੯॥ਪਿਖ ਤਰਕ ਮਰੇ ਗਨ 

ਧਾਇ ਧਾਇ।ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਅਨਿਕ ਕੋ ਘਾਇ ਘਾਦਿ/ਬੁਰ ਗਏ ਸਕਲ ਲਹਿ. 

ਤੀਰ ਤੀਰ“ । ਨਿਸ ਤਜੇ ਬੇਧਿ ਤਨ ਬੀਰ ਬੀਕ।੧੦॥ਤਬਿ ਥੈਂਝੇ ਮਾਨ 

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਨ।ਮੁਖ ਦਾਰੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਮਾਨ।ਪਿਖਿਖੈਤਿਬਿਲੋਚਨ ਲਾਲ 

ਲਾਲ। ਗਨ ਅਰਿਨ ਲਖੇ ਤਿਸ ਕਾਲ ਕਾਲ” ॥ ੧੧॥ ਚੱਢ ਭੀਤ ਹਾਥ 

ਕੋ ਪਾਇ ਪਾਇ।ਤਬਿ ਹਲਾਹੁਲ ਮੁਖ ਗਾਇਗਾਇ/ਲਖਿ ਫਤੇਤੁਰਕਚਿਤ 

ਚਾਇ ਚਾਇ। ਬਹੁ ਪਦੇ ਕੂਦ : ਤਬਿ ਧਾਇ ਧਾਇ॥੧੨॥ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਤਾਸ ਕੌ 

ਤਕਾਗਿ ਤਯਾਰਿ॥ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਖੜਗ ਤੇ ਬਾਗਿ ਬਾਗਿ।ਘਨ ਘਾਵ ਦੇਹਿ ਕੌ 

ਲਾਗ ਲਾਰ। ਬਹਿ ਚਲਤ ਰਕਤ ਪਟ ਪਾਗ ਪਾਗ॥੧੩॥ ਗਰਜੈਤਿ ਤਉ 

ਤਬਿ ਦੌਰਿ ਦੌ।ਰ। ਘਾਨ ਅਨੇਕ ਤਬਿ ਠੌਰ ਠੌਰ। ਅਸਿ ੜਾਰਤਿ ਬਕਤ 

€ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ! । ਭਭਕੈਤਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ'॥੧੪॥ਤਰਕਾਨ ਤੋਮ”” 
ਕੋ ਕਾਟ ਕਾਟ । ਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇ ਨੁਮਾ 'ਕਯ ਫਾਟ ਵਾਟ। ਰਿ੫ ਆਦਿ ਸੈਂਕਰੇ 

ਘਰ ਘਰ । ਜਮ ਚੋਦ ਪ੍ਰਵਾਰੇ ਹੋਰ ਹੇਰਿ ।੧੫॥ 'ਨਜ ਚਰਨ ਅੱਗ ਕੋ 

"ਗਿਦੜੀਆਂ 1 ਕਹਤ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ । ੩ਪਕਾਸ਼ ਫੂਪ ਸੂਰਜ ! ਬਹੱਬ ਪਾ ਪਾਕੇ ' 

੫ਕੋਲ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਵ(ਦੋਹਾਂ ਜਿੰਘਾਂ) ਦੁਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੀ ਦੇ ਦੇ) ਨ ਟੁਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੰ:! ਰਾਤੀਂ 

ਤੀਰ ਛੋੜ ਤੋ ਕੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਸਨ। “ਜਾਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ (ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ) । 
ਦਗਾਵ ਦੋ ਏ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਲ ਬੱਲਕੇ । ੯ਕਪੜੇ ਫਿੱਜਕੇ ਲਹੁ ਤੁਰਿਆਂ । "ਤਾੜ ਤਾੜਕੇ 

ਭੁਬਕਦੇ ਹਨ । "ਬਹੁਤੇ । 



ਘਰ ਗੁਚ ਪਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ੧ ੫੯੧੫) _ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ ਬੜ, 

ਡਜੰਹੇ ਡਾਚਿ ਬਲ ਰਹਕੋ ਜਥ ਲਗਿ; ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । ਪੁਨ ਖੜਗ ਸੈਂਕਰੋ 
ਕਾਢਿ ਕਾਢਿ। ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਤਨ ਬਾਢਿ ਬਾਢਿ॥ ੧੬॥ ਤਬਿ ਗਿਰੇ 
ਧਗਨ ਅਰਿ ਗੇਰਿ ਗੇਰਿ । ਸਭਿ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੈ' ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ । “ਇਹ ਗੁਰੂ 
ਆਪ ਰਣ ਠਾਨਿ ਠਾਨਿ । ਲਸ਼ਕਰ ਹਤਿਓ ਧਨੁ ਤਾਨਿ ਤਾਨਿ” ॥੧੭॥ 
ਤਬਿ ਖ੍ਰਾਜ ਮਰਦ ਚਿਤ ਚਾਇ ਚਾਇ । ਸੁਨਿ ਗਯੋ ਕੌਣ ਮਹਿ ਧਾਇ 
ਧਾਇ। ' ਉਮਰਾਵ-ਹਤਯੋ ਗੁਰ=ਜਾਨਿ ਜਾਨਿ੧ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੀਪ ਮੁਦ ਠਾਨਿ 
ਠਾਨਿ ॥੧੮॥ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮੁਖ ਹੋਰਿ ਹੇਰਿ। ਮਿਲਿਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਹਿ ਘੇਰ 
ਘੇਰ। ਮਰਦੂਦ ਖ੍ਾਜ ਰਿਸ ਧਾਰਿ ਧਾਰਿ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿ ਬਾਰ 
ਬਾਗ।੧੯॥ਮੰਸਰ ਲੇਹੁ ਦੁਹਿਨ ਕੇ ਕਾਟਿ ੜਾਟਿ"। ਤਨ ਭਖਹਿੰ ਬਿਹੈਗਮ 
ਬਾਂਟ ਬਾਂਟ ਲਿਹੁ ਸ਼ੁਤਰ ਸਊਰਨਬੋਲਿ ਬੋਲਿ।ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਹਿ ਮਗ 

ਟੋਲ ਟੋਲ॥੨੦॥ਵਿਗ ਸ਼ਾਹਿ ਪਹੂਚਹਿਂ ਧਾਇ ਧਾਇ। ਦਿਖਰਾਹਿ ਸੀਸ ਬਲ 
ਗਾਇ ਗਾਇ। ਇਮ ਹਤਜੋ ਗੁਰੂ ਰਣ ਘੇਰਿ ਘਰ । ਲਰ ਸੁਭਟ ਸੁ ਲਾਖਹੁੰ 
ਗੈਰਿ ਗੇਰਿ॥੨੧॥ਗੀਦੀਨ ਕੀਨ ਤਰਵਾਰ ਵਾਰ”। ਸਿਰ ਲਏ ਕਾਫਿ ਧਰਿ 
_ਡਾਰਿ ਡਾਰਿ। ਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਸਊਰ ਹ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ” । “ਕਰਿ ਸ਼ੀਘ ਬਿਲੰਬ 
ਬਿਸਾਰ ਸਾਰ॥੨੨॥ਮਗ ਚਲ ਜਾਹੁ ਨਿਤ ਦੌਰ ਦੌਗਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਫਤੇ ਕਹੁ 
ਨੌਰ ਠੌਰ”। ਸਿਰ ਦਏ ਭੇਜਿ ਚਿਤ ਚਾਇ ਚਾਇ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਦ੍ਹਿਗ ਲਾਇਲਾਇ॥ ੨੩॥ ਖਗ ਮਾਸ ਖਾਤਿ ਹੈ' ਥਾਨ ਥਾਨ । ਗਨ ਜ੍ਰਿੱਝ 
ਕਾਕ ਮੁਦ ਮਾਨ ਮਾਨ।ਰੈਗੀਨ ਭੂਮਿਕਾਲਾਲ ਲਾਲ। ਮ੍ਰਿੱਤੁਪਰੇਘਾਵਤਨ 
ਬਾਲ ਬਾਲ॥੨੪॥ਤਨ ਛਿੰਨ ਬਹੁ ਸੂਰ ਸੂਰ ।ਨਿਜ ਸ਼ਰਾਮਿ ਧਰਮਕੋ 
ਪੂਰ ਪੂਰ । ਉਮਰਾਵ ਰਹੇ ਉਰ ਬੂਰਿ ਝੂਰਿ ।-ਦਲੰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਯੋ ਕਰਿ ਚੂਰ 
ਚੂਗ॥੨੫॥ਇਹ ਅਲਪ ਸਿੰਘ ਰਣ ਮਾਂਡਿ ਮਾਂਡਿ । ਗੁਲਕਾਨ ਬਾਨ ਗਨ 
ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ । ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋ ਹਾਨਿ ਹਾਨਿ । ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਊ ਸੁ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਨ'॥੨੬॥ਆਚਰਜ ਮਹਦਿ ਕੋ ਘਾਲ ਘਾਲ। ਨਹਿ ਵਿਰੇ ਪਾਛ 
"ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬਲ ਰਹਿਆਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇਰਹੇ। “ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮਮਿਰਿਆ 
ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਧਨੁਖ ਤਾਣ ਤਾਣ ਕੇ । “ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਸਰ ਤਾੰ ਦਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਓ । “ਸਰੀਰ (ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਦੋ) ਪੰਡੀ ਵੰਡ ਵੰਡਕੋ ਖਾਣ। 
ਵਸ਼ੁਤਰ ਸਵਾਰ । ?ਗੀਦੀਆੰ ਨੇ ਤਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ । "ਹਲਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿ ਸਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ "ਮਰ ਬੀ ਗਏ ਹਨ 
ਤਦ ਬੀ ਕਿ੍ਪਾਨਾਂ ਅਜੈ ਹਨ । #ਪ:=ਹਕਾਰ ਕਾਰ । 



ਨੰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੧੬) ____ ਰਿਤੁ੬। ਸਕ 83, _ 
ਪਰਮਹਾਲਹਾਲ'-।ਇਮ ਤੁਰਕ ਹਰਾਨੇ ਹੋਇਹੋਇ। ਰਕਖੇਤ ਬਿਚਰ ਭਟ 

ਜੋਇਜੋਇ॥੨੭॥ਨਿਜਡੇਰਨ ਮਹਿੰ ਤਬਿ ਆਇ ਆਇ/ਮਿਲਿਕਰਹਿ ਬਾਤ 

ਹਿੜ ਖਾਇ ਪਾਇ । ਪਰਖੰਤਿ ਗੁਰੂ ਬਿਚ ਕੋਇ ਕੋਇ । ਸੇ ਕਹਤਿ ਸਭਿਨਿ 

ਵਿਗ ਹੋਇ ਹੋਇ॥੨੮॥ “ਇਹ ਸੀਸ ਗਰਨ ਕੇ ਨਾਂਹਿ ਨਾਂਹਿ। ਤਿਹ ਭੇਜ 

ਹਰਖ ਉਰ ਕਾਹਿ ਕਾਹਿ'।ਗਹਿ ਛਣਾ ਨ ਲੋਹਿੰ ਉਪਾਇ ਘਾਇ” । ਜਿਮ 

ਪਾਰਦ ਦਬੈ ਨ ਧਾਇ ਧਾਇ”॥੨੯॥ਤਿਮ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਲਿਹੁ ਜਾਨਿ ਜਾਨਿ। 

ਨਾਹਿਂ ਮਰਕੋ ਭਰਮ ਦਿਹੁ ਹਾਨਿ ਹਾਨਿ ।“ਜਬਿ ਨਿਕਸ; ਰੌਰ ਕਰਿ ਠੌਰ 

ਠਗਘੇਰਨ ਸੁ ਲਗੇ ਤਬਿ ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ੩੦॥ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਗਏ ਤਬਿ ਜੋਇ 

ਜੰਢਿ'। ਇਹ ਭੇਦ ਲਖਤਿ ਹੈ ਕੋਇ ਕੋਇ” । ਇਮ ਸੁਨਜੋਂ ਸਭਿਨਿ ਭ੍ਰਮ 

ਲਾਨਿ ਠਾਨਿ । ਉਮਰਾਵ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਆਨਿ ਆਨਿ ॥੩੧॥ ਕਰਤੇ ਸਲਾਹ 

ਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲਗੁਰ ਗਹਨ ਉਚਿਤ ਲਿਹੁ ਟੋਲਟੋਲਦਲ ਪਸਰਜਾਇ 

ਸਭਿ ਥਾਨ ਥਾਨ । ਗਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਜਾਨਿ ਜਾਨਿ ॥੩੨॥ਪਰਿ ਗ੍ਰਾਮ 

ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਚੀਨਿ ਚੀਨਿਨਨਰ ਬ੍ਰੰਦ ਬਟੋਰਹੁ ਬੀਨ ਬੀਨ। ਨਿਕਸੈ ਨ ਬੇਸ 

` ਕੋ ਧਰਿ ਧਾਰਿ#ਨਰ ਓਪਰਾਨਿ ਲਖਿ ਸਾਰ ਸਾਰ॥੩੩॥ਲਿਹੁ ਜ਼ਾਮਨੀ ਸੁ 

ਢਿਹੁ ਛੋਰਿ ਛੋਰਿਪਪਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਭਲੇ ਇਮ ਟੋਰਿ ਟੋਗਿ ਬਿਲਮੋ ਨ ਹੁਕਮ ਕੌ 

ਪਾਇ ਪਾਇ/ਦਲ ਫੈਲ ਪਰੇ ਅਬਿ ਧਾਇ ਧਾਇ ॥੩੪ ॥ ਮਸਲਤ ਪਕਾਇ 

ਅਸਡੇਰ ਡੇਰ।ਬਿਸਮਾਇ ਰਹੇ ਰਣ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ । ਗਨ ਲੋਬਨ ਕੋ ਅਨੁ- 

ਮਾਨ ਮਾਨ'ਚਮਕੌਰ ਓਰ ਬਹੁ ਜਾਨ ਜਾਨਿ"॥੩੫॥ਲਛ ਤੇ ਵਧੀਕ” 

ਸਭਿ ਭਾਖਿ ਭਾਖਿਮਿਟ ਗਈ ਲਰਨਅਭਿਲਾਖ ਲਾਖ"।ਸਭਿਸਿੰਘ ਲੋਥ 

ਕੋ ਲਕਾਇ ਲਜਾਂਇ। ਗਨ ਤੀਸ ਬਤੀਸਨ ਵੀ ॥੩੬॥ ਹਤਿ 

੧ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । “ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । 

ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀਦੀ । “ਜਿਵੇਂ (ਦਬਿਆ) ਪਾਰਾ ਦਬਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ 

ਨਿਕਲ ਜਾਂਦ ਹੈ। “(ਉਹ) ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਵੋਂ' ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 

ਦੌੜ ਦੋੜਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱ ਗੇ ਸਾਂ । (ਪ੍ਰਤੀ ਢੈਡਦਿਆਂ ਢਾਂਡਦਿਆਂ (ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ 
ਨਿਕਲ ਗਏ । “ਗਾਵਾਂ ਬੋਲ ਬੇਲਕੇ । “ਕੋਈ ਵੇਸ ਧਾਰਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ । ₹ਸਾਰੀ ਸਾਰ 

ਲੋ ਲੈਣ ਬਦ ਜੇ ਨਰ ਓਪਰਾ ਜਾਣ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈਕੇ ਛੱਡੋ । ““ਮਨ ਵਿਚ 

ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਕੇ । "ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾੜਿਆੰ ਕਿ”! "ਜਾਣੋ । "ਭਾਵ ਸਿੰਘਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋਬਾਂ ਕੇਵਲ ਤੀਹ ਬੱਤੀਹ ਮਿਲੀਆਂ । "ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ੍ਰ
ਕਾਰੀ ਵੇਖਣ 

`ਯੋਗ ਹੈ, ਅੰਕ ੩ ਤੋਂ ਦੂਹਰਾ ਤੁਕਾਂਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰ੍ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। (੫੬੧੭) ਰਿ੩੬। ਸੰ ਬਈ. 
ਬੁੱਧਿ ਰਿਪੁਨਿ ਕੀ ਹੇਰਿ ਹੇਰ' । ਤੁਰਕਾਨ ਲੋਬ ਲਗਿ ਢੇਰ ਦੇਰ । ਕਵਿ 

ਕਹਤਿ ਕਥਾ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ । “ਧੰਨ ਧੈਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ॥ ੩੭ ॥' 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖ਼ਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “£ਤ ਸਿੰਘ! ਪ੍ਰਮਗ ਬਰਨੰਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ 

ਚੱੜ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਮੂ ॥ ੪੩ ॥ 
੪੩. [ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ । ਗੁਲਾਬੇ ਮਮੈਂਦ ਦੇ ਬਾਜ਼! ਵਿਚ ਭੇਰਾ] । 

ਦੌਹਰ॥ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਦਲ ਚਵੇ ਗੁਰ ਖੋਜਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਭੀਮਚੇਦ ਘਾਂ- 

ਇਲ ਭਯੋ, ਹਟੇ ਗਿਰਨ ਗਿਰ ਰਾਜ ॥੧॥ ਰੌਪਈ ॥ ਭਏ ਸੁਮਾਰ; ਹਜ਼ਾਂ- 

ਰਹੁ ਮਰੇ। ਗਿਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਗਿਰਪਤਿ ਸਭਿ ਮੁਰੇ । ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਭੀ ਘਾਇਲ 

ਹੋਯੋ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਚਢਿ ਮਾਰਗ ਜੋਯੋ ॥੨॥ ਸੀਰੈਦ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ। 

ਪੁਰਬ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੀਨ ਰਸੀਦ” । ਦੱਖਣ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਾਖਹੁ ਚਵੇ। “ਗਹੈਂ 

ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਢੇ” ॥੩॥ ਚਢਜੋ ਖ੍ਰਾਜ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ੀਘ ਕਰਿ। ਸ਼ਾਹ 

ਮਿਲਨਿ ਕੋ ਨਿਕਟ ਚਾਹ ਧਰਿ । ਭੀਮਚੈਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਤਿ ਮਰਜੋ । ਸੈਲ 

ਦੋਸ਼ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਸੁ ਪਰਯੋ ॥੪॥ ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨੀਜੈ । ਜਨਮ 

ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਪ ਮਿਟੀਜੈਸੁਪਤਿ ਪਰੇ ਤਿਸ ਕੂਪ ਸਥਾਨ।ਅਰਣੋਦੈ ਲਗਿ 

ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ॥੫॥ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਸਿ ਜਬਿ ਗਏ । ਦਲ ਤੇ ਦੂਰ ਕੋਸ 
ਜੁਗ ਭਏ।ਲਗੇ ਬਿਚਾਰਨ “ਚਲਿ ਹਮ ਆਏ। ਬਿਛੁਰੇ ਗਰ, ਜਿਨਕੋ ਸੋਗ 

ਧਾਏ।੬/ਕਕਾ ਕਰਤੱਬਯ ਅਬੈ ਹਮ ਬਨੰ।ਕਿਤ ਕੌ ਗਮਨੰਂ ਹ੍ਰੈ ਹਿਤ ਸਨ?” 

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰੀ ਗੁਰ ਬਾਨੀ । “ਗਵ ਨਿਕਸਤਿ ਹਮ_ਸੇਗ ਬਖਾਨੀ 
॥੭॥ ਵਿਸ ਤਾਰੇ ਕੀ ਸੇਧ ਪਯਾਨੈ' । ਚਲਹੁ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿ ਹੈਂ ਕਿਸ ਬਾਨੰ”। 

ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਚਲਤਿ ਉਚਾਰੇ #ਇਹ ਮਗ ਪਹੁੰਚੈ ਮਾਡੀਵਾਰੇ” ॥ ੮ ॥ 

ਭਾਰੇ ਸੇਧ ਨਿਹਾਰਤਿ ਚਲੋਂ । ਪੁਰਿ ਲਗਿ ਖੋਜਤਿ ਗੁਰ ਸੈਗ ਮਿਲੋ।ਧਰਮ 

ਸਿੰਘ ਬੋਲੜੋ ਮਤਿ ਧੀਗ“ਖੋਜਤਿ ਗਮਨਹ ਢਿਤ ਉਤ ਤੀਰ“॥੯॥ ਨ੍ਿਭੈ 

ਬੀਰ ਤੀਨਹੁੰ ਤਬਿ ਚਾਲੋ । ਮਾਰਗ ਇਤ ਉਤ ਵਿਰਤਿ ਸੈਭਾਲੋਂ । ਖੋਜਤ 
ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਜਾਤ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਿਤੀ ਸਕਲ ਹੀ ਰਾਤਿ ॥੧੦॥ਜਬੈ 

ਸਮਾ ਅਰਣੋਦੈ ਹੋਯੋ । ਚੈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਦ ਕੋ ਜੋਯੋ ।ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਮੁਖਲਾਲ 

ਢਿਖਾਯੋ । ਜਨੁ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਚਹਤਿ ਖਪਾਯੋ ॥੧੧॥ ਤਿਮਰ ਤੋਮ ਪੜਰੋ 

ਹੁਇ ਗਯਾਂ । ਕੁਛਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ਹਿ ਭਯੋ । ਗਮਨਤਿ ਦੇਖਤਿ ਪਹੁੰਚੇ 
ਤਹਿੰਵਾਸੁਪਤਿ ਜਗਤਪਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰ ਜਹਿੰਵਾ ॥੧੨॥ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਤਿਕ 

੧ਫੋਰੀਆੰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ।"'ਜ਼ਖਮੀ । <ਪਟੰਚ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਫੁਰਿਆ । “ਇਹ 

ਗਾਹ ਪੱਜਦਾ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜੇ । “ਨੌੜੇ ਨੇੜੇ । 5ਸਾਰ' ਹਨੇਰਾ ਪਤਨ ਪੈ ਗਿਆ : 



ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੧੮) - ਰੁਤ ੬ । ਅੰਸੂ 8੪ _ 
ਉਤਾਰਨ ਕਰੇਘਟੀ' ਹਰਟ ਕੀ ਸਿਰ ਤਰ ਧਰੇ । ਗੁਲਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾ'ਅੰਗੁਸ਼ਟ 
ਮਝਾਰਾ । ਪਹਿਰੇ ਰਾਖੜੋ ਨਹੀ' ਉਤਾਰਾ ॥ ੧੩ ॥ ਮੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਦਸ਼ 
ਤਾਹੂਰਾਖਹਿੰ ਬਡੁ ਧਨ ਧਰਿ ਕਰ ਮਾੰਹੂੰਸਮੇਂ ਪਨਚ ਐਂ ਚਨਿ ਕੇ ਜੋਊ। 
ਰੱਛਕ ਬਨਹਿ ਅੰਰਸ਼ਟਹਿ ਸੋਊ ॥੧੪ ॥ ਸਰ ਛੋਰਨਿ ਤੂਰਨਤਾ ਕਾਰਨ । 
ਯਾਂਤੇ ਗੁਰ ਨਹਿ ਕੀਨਿ ਉਤਾਰਨ । ਯਤ ਗਲਤ੍ਰਾਣ ੮ਤੋ ਜੋ ਹਾਬ । 
ਸੁਪਤ ਪਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਨਾਬ॥੧੫॥ਗਲਸ਼ਤ੍ਰਾਣ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਜਰਯੋ । 
ਤਿਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਣੌਦੈਂ ਪਰਕੋਬਮਕਤਿ ਭਯੋ ਸਹਤਿ ਬਹੁ ਲਾਲੀ । ਦੋਇ 
ਦਿਖਾਲੀ ਦੂਰ ਬਿਸਾਲੀ ॥ ੧੬ ॥ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਗ ਚਲਤਿ ਬਿਲੌਕੇ । 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰਿ ਰੋਕੇਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਭੂਖਨ ਕੌਈ/ਲਾਲੀ 
ਲਗੇ ਢਮਕ ਬਹੁ ਹੋਈ ॥ ੧੭ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਉਰਤਿ ਚਲੋ । ਦੇਖਹੁ 
ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੋ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਗਯੋ ਨਜੀਕੇ।ਦੇਖਹਿ ਕਹਾਏ, 
-ਪਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜੀਕੋ[-॥੧੮॥ਹੁਤੇ ਉਨੀਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਪਾਏਤਨ ਸਧਿ ਬਿਲ 
ਧਰਿ ਪਰ ਸੁਪਤਾਏ । ਦੋਨਹੁੰ ਅਪਨੈ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ । ਸੁਪਤ ਸੇਜ ਬਿਨ 
ਗ੍ਰੂ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਭੀਨਹੁੰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕਰਿ ਨਮੋ ' ਹੇਤ ਜਗਾਵਨ 
ਕੋ ਤਿਹ ਸਮੋ।ਕਰਿ ਮਸਲਤਿ ਕੌ ਚਹੈਂ ਜਗਾਯੋ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਹਾਥ 
ਚਲਾਯੋ ॥ ੨੦ ॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਗਹੇ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਸਲਤਿ 
ਮਿਿਦ੍ ਅਹੇਂ'। ਧਨਖ ਹਾਬ ਮਹਿ ਧਰੇ ਖਤੌਰ॥ਕਮਰਕਸ/' ਤਿਮ ਹੀ ਸਭਿ 
ਅੱਗ॥੨੧॥ਕਿਤਿਕ ਬਾਰ ਮਸਲੇ ਜਬਿ ਚਰਨਾਂ । ਤਨਿ ਸਧਿ ਭਈ ਨੀਂਦ 
ਕਰਿ ਹਰਨਾ । ਕਮਲ ਬਿਲੌਚਨ ਬਿਕਸੇ ਤੂਰਨ । ਧਨਖ ਸੈਭਾਰ] ਉਠੇ 
ਗੁਰ ਪੂਰਨ ॥ ੨੨ ॥ ਜਬਿ ਸੈਗੀ ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਰੇ । “ਆਵਿ ਸੁ ਪਹੁੰਢੇ 
ਇਹਾ, ਉਚਾਰੇ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੀ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ 
ਬਲ ਖਾਨੀ ! ॥੨੩॥ਇਹਾਂ ਆਇ ਕਿਮ ਭੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਪਿਖਹੁ ਭਯੋ ਅਬਿ 
ਨਿਸ ਕੋ ਅੰਤ।ਸੂਰਜ ਉਦੋ ਹੋਇ ਲੋ ਸਾਰੇ ।ਲਸ਼ਕਰ-ਪਸਰਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ 
੧ਟਿੰਡ । “ਅੰਗੂਠੇ ਉਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਗਲਪਰ ਪਹਿਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੇ ਦੀ. ਟੋਪੀ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੈਂਦੀਆਂ [ ਸੈਸ:, ਔਗੁਲਿਤ੍ਰ ਤੇ ਅੰਗੁਲ- 
ਤਰਾਨ=ਉੱਗਲੀ ਦੀ ਰੱਖਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] । ਊਧਨੁਖ । “ਕੀਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ: -(ਅ)ਵੇ ਦੇਖਦਾ 
ਹੈਕਿ ਕਿਬੇ ਪਏ ਹਨ ਜੀਅ ਦੇ ਪਿਆਰੇ । “ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਮਲਦਾ ਹੈ । 

ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ! ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਦ 
ਡਨ ਸਾਦੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਲਵਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿ ਕੁਲ ਚੜਾਮਣਿ 
ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ! `__ ੩ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਵਧਾਨਤਾ ਦਾ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੧੮) __ ਰਿਤੁ ੬। ਅੰਨ 88. 

ਭਾਰੇ ॥ ੨੪॥ ਕੌਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿ ਪਰ ਰਹੇ । ਨਹਿੰ ਗਢ ਸੈਨਾ ਬਿਰਤਾ 

ਲਹੇ।ਕਰਹ ਉਪਾਇ ਜਥਾ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਨਤੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਏ ਰਿਪੁ ਧਾਵੈ 

॥੨੫॥ ਫੇਰ ਨ ਬਨਹਿ ਹੋਇ ਲਾਚਾਰੀ । ਏਕ ਰਹੈ: ̀ ਮਰਿਬੇ ਕਯਾ ਮਾਰੀ?। 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਿਖੀ, ਭਈ ਭੁਨ ਸਾਰੀ ।ਨਿਜ ਸਿੰਘਨਿ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਾਰੀ ॥ 
੨੬ ॥“ਅਬਿ ਉਪਾਇ ਨਹਿੰ ਕੋ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਚਰਨ ਫਾਲਸੇ” ਡਚਲਯੋ ਨ 

ਜਾਵੈ। ਬਾਗ਼ ਬਿਲੌਕਹੁ ਸਨਮੁਖ ਜੋਈ । ਇਸ ਮਹਿ ਚਲਹੁ ਰਹਹੁ ਬਿਰ 

ਹੋਈ॥੨੭॥ਜੇ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਕੋ ਬਨ ਮੇਲਾ।ਭਿੜਹਿੰਭੇੜ ਬੋਲਹਿ ਬਡ ਹੇਲਾ। 

ਉਪਬਨ ਲੋਹ ਅੜੈਂਤਲਾ ਲਰਿਬੇ'। ਸ਼ੱਤ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਹਰਿਬੇ1”॥ 

੨੮॥ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਖੇ ਪਗ ਛਾਲੋ।ਲਾਲ ਕਮਲ ਵਲ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੋ=। 

ਦੋਨਹੁੰ ਚ਼ਰਨਨਿ ਪਰ ਅਸ ਪਰੇ। ਪੋਇ ਲਰੀ” ਜਨ ਗੁੰਥਨਿ ਕਰੇ॥੨੯ ॥ 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਚਾਰੀ । ਗੁਰ ਰਜਾਇ ਲਖਿ ਤੂਸ਼ਨ ਧਾਂਰੀ । 

ਉਠੇ ਨਾਬ ਜਬਿ ਚਲਿਬੇ ਕਾਰਨ/ਭਈ ਪੀਰ ਹੋਤਿ ਨ ਪਗ ਡਾਰਨ॥੩੦॥ 

ਮਾਨਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕੈਧ ਉਠਾਏ।ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਗ਼ ਮਹਿੰ ਜਾਏ/ਹੁਝੋਨਿਕਟ, 
ਤਰੁਵਰ ਤਰ ਖਰੇ । ਹਰੇ ਹਰੇ ਸੈਘਨ ਦਲ ਖਰੇ" ॥ ੩੧॥ ਬੀਚ ਕੂਪ 

ਤਿਸ ਹਰਟ ਚਲੈਤਾ ।ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਿ ਭਗਵੇਤਾਹੁੜੋ ਹਰਟ ਬਾਹਕ, 
ਤਿਨ ਹੇਰੇ ।-ਇਹ ਤੌ ਗੁਰ ਮਮ ਖਾਂਵਦ ਕੇਰੇ“ ॥੩੨॥ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਹੁਤੋ 

ਮਸੈਦ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਮਾ ਬਾਗ਼ ਬਿਲੈਦ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੋ ਬਾਤ ਬਤਾਵਤਿ ।. 

-ਕਾਛ ਕੋਸ਼ ਯਤ ਪੰਥ ਬਨਾਵਤਿ-॥੩੩॥ ਸੁਨੋ ਹੁਤੇ ਤਿਨ ਪਤੇ ਅਗਾਰੇ। 

ਅਨੁਮਾਨਤਿ ਸੋ ਢਿੰਨ੍ਹ ਨਿਹਾਰੇ ।-ਮਮ ਖਾਂਵਦ ਜੋ ਪਤੇ ਬਤਾਏ । ਸੋ ਗੁਰ 

ਆਪ ਕਿ ਸਿਖ ਤਹਿ ਆਏ-॥ ੩੪॥ ਇਮ ਮਨ ਜਾਨਿ ਪਿਖੇ ਗੁਰ ਬੈਸੇ। 

ਤਜਿ ਕਰਿ ਕਪ ਚਲਤਿ ਕੋ ਤੈਸੇ। ਧਾਇ ਸ਼ਿਤਾਬ ਗੁਲਾਬੇ ਪਾਸ । ਮਿਲ੍ਯੋ 

ਜਾਇ ਸੁਧਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩੫ ॥ “ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਆਪ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੇਰੇ । 

ਉਪਬਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਹੋਤਿ ਸਵੇਰੇ । ਕੋਸ਼ ਕਾਛ ਤੁਮ ਜਥਾ ਬਤਾਵਤਿ । ਸਗਰੇ 

੧ਨਾ ਕਿਲਾ ₹ ਨ ਜੈਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਇਸੰਬਤੀ ਪਾਈਏ। “ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ 

ਜਾਏਗੀ ਮਰਨਾ ਯਾ ਮਾਰਨਾ । ਤਫਲੂੰਹੇ । “ਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ । 
“ਆਸਰ' ਲੜ੍ਨੇ ਲਈ । [ਪੰ.: ਅੜਤਲਾ=ਆੜ; ਓਟ] । ਝੰਕਮਲ ਦੇ ਲਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਉਪਰ 
ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਰ੍ਹੀ । “ਲੜੀ ਪ੍ਰੋ ਕੇ । ”(ਬਾਗ) ਨੇ ਨੇ3ੇ ਹੀ ਸੈ, (ਜਿੱਏ) ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਡਾਢੇ ਸੰਘਣੇ ਸਨ । 'ਮੇਰੇ ਸਾਮੀ [੨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਨ । 

ਐਪਾ:-ਫਾਲਕੇ । 1ੂਰਮਤਾ ਤੇ ਅਹਿੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਰਜ । ( ੫੬੨੦) _ । ਸੰਨ ਬੇਬ. ਰ੍ 
ਚਿੰਨ ਭਿਨਹੁੰ ਮਹਿੰ ਪਾਵਤਿ ॥੩੬। ਉਠਹੁ ਬਿਲੋਕਰ ਰਲ 'ਸਾਰੀ। 
ਚਲਿ ਕਰਿ ਪਰਖਹੁ ਕਰਹੁ ਚਿਨਾਰੀ”। ਸੁਨਤਿ ਗੁਲਾਬਾ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਂਯੋ । 
ਉਠਿ ਤੂਰਨ ਘਰ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯੋ।੩੭॥ਆਇ ਬਾਗ਼ਮਹਿ ਕਹਾਂ ਨਿਹਾਰੇ- 
ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਏਠੇ ਬਲਿ ਭਾਰੇ । ਨਮੋ 0 
ਬੂੜੇ ਪ੍ਭੁ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ੩੮ ॥ “ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੋਹਿ ਫਰਮਾਵਹ 
ਅਭਿਲਾਖਹ, ਕਹਿ ਅਬੈ ਮੰਗਾਵਹੁੰ” । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵੇ 
“ਸੁੱਖਾ ਮਿਰਚਾਂ ਆਨਿ ਉਦਾਰਾ ॥੩੯॥ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਬਹੁ ਸਮਾ ਬਿਤੀਤ॥ 
ਪਾਨ ਕਰੈਂ ਹੁਲਸੈ ਤਬਿ ਚੀਤਾ” । ਸਨਤਿ ਗੁਲਾਬਾ ਤੂਰਨ ਗਯੋ । ਜਾਇ 
ਤਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਨ ਕਿਯੋ ॥ ੪੦ ॥ ਜਬਿ ਗਰ ਉਪਬਨ ਬੈਠੇ ਜਾਇ । ਕਾਮਾ 
ਗਮਨਜੋਂ ਪੁਰਿ ਸਹਿਸਾਦਿ । ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਰਕ ਦੂਧ ਤੋ” ਹੋਈ । ਬਾਂਛ/ਤ- 
ਅਮਲਾ! ਪਿਯਨਿ ਤੇ ਸੋਈ॥੦੧॥ਬੂੜੇ ਤਬਿ ਭੀ ਸੈਗੀ ਤੀਨ । ਸੁੱਖਾ ਕਿਸ 
ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਹੀ ਨ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬੋ ਕੁਛ ਪਾਲੇ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਤੇ 
ਖੋਲਿ ਨਿੰਕਾਲੇ ॥ ੪੨ ॥ ਬੋਰਾ ਹੁਤੋ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਦਯੋ । ਤਿਖਾ ਸਹਿਤ ਸੋ 
ਪੀਵਨ ਕੋ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਰ ਦੇਵਤਿ ਜੋਵੈਂ%/"ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿਂ ਤੁਮ . 
ਹੋਵੈਂ ॥ ੪੩॥ ਤੁਝ ਸਮ ਬੇਂਖ ਸੁਭਾਉ ਬਿਸਾਲੀ । ਨਾਮ ਨਿਹੈਗ ਅਲੈਂਕ _ 
ਅਕਾਲੀ”। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਘਟੀ ਬਿਤਾਈ । ਚਾਹ ਅਮਲ ਕੀ ਰਹੀ 
ਤਦਾਈ ॥੪੪॥ ਸਿੰਘਨਿ ਸਭਿਨਿ ਸੁਚੇਤਾ ਧਾਰ। ਆਨਨ ਪਾਨਨ ਪਾਇ" 
-ਪਖਾਗੇਕਰਤਿ ਪੁਤੀਖਨ-ਮਾਦਕ'ਲਯਾਵੈ।ਪਾਨ ਕਰੈਂ ਤਿਖ ਹਰਿ ਤ੍ਰਿਪ- 
"ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਦਿਆਂ । “ਅੱਕ ਦ ਦੁਧ ਤੋਂ । ਸਹ (ਅੱਕ) ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ( ਵਲੈ 
ਪੀਣ ਤੋਂ (ਹੋਈ) [ਬਾਂਛਤ ਅਮਲ=ਜਿਸ ਵੰਲੇ ਤਬੀਅਤ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਂਛ=ਲੌਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ 
ਰਹੀ ਸੀ|। (ਅ) ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ “ਅਬਾੰਛਤ ਅਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ _ਉਕਾਈ 
ਹੈ.। ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਵਾਂਛਤ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਖਸਕੀ ਕੀਤੀ ।(ਅਵਾਂਛਤ ਅਮਲ=ਉਹ ਨਸ਼ਾ 
ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ] । ੯ ਪ੍ਰਸੈਨ ਦੋ ਦੋਕੇ ( ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਲ ) 
ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:-ਤੇਰੇ (ਵਰਗੇ) ਪੰਥ ਖਾਲਮੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਕਾਲੀ_ਹੋਣਗੇ 
ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਸ (ਤੇ ੨ਰੇ ਵਰਗਾ) ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਉਂ ( ਉਹਨਾਂ ਦਾ ) 
ਨਿਹੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਬਵਾ'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਿਹੰਗ ਯਾ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। “ਅੱਖ > ਹੱਥ ਜਲੇ 
ਨਾਲ । 5ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਇਥੇ ਮੁਰਾਦ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਹੈ । “ਇਹ ਵਰ ਦਾਨ ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ. ਘੜਤ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨ ਪੜਭਾਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ । 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰੂਤ ੨ ਅੰਕ ੪੪ ਅੰਸੂ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



_ ਟੁਰ ਪਰਤ ਸਰਜ। ___(੫੯੨੧) ____ਤ ੬। ਸੂ ੪੫. 
ਤਾਵੈਂ -॥ ੪੫॥ ਢਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿਏ ਖ਼ਟਮ ਟੁੰਤੇ “ਉਪਝਨ ਪੂਵੇਸ਼ਾ 

ਪ੍ਰਮੈਂਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਢਤੁਰ ਚੱਕ੍ਰਾਵਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੬੪ । 
੪੫. [ਮਾਛੀਵਾੜੇ । ਮਾਹੀ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁੱਖਾ ਮਿਰਢਾਂ ਤਜਾਰ ਕਰਿ ਲਯਾਇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਪਾਸ ।ਪੂਰਿ ਕਟੋਰਾਂ 

ਅੱਗੂ ਧਰਿ ਗੁਰ ਉਠਾਇ ਤ੍ਰਿਖ ਨਾਸ਼” ॥ ੧॥ ਨਿਸਾਨੀਵੈਦ ਸਰਦ ਨੀਰ ਬਰ 

ਪਾਠ ਤੋ ਸਭਿ ਪਜਾਸ ਬਿਨਾਸ਼ਅਰਕਦਘਧ ਕੌਦੁਰਅਮਲ'; ਬਡ ਉਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਉਰ ਅਨੰਦ ਕਹੁ ਮਾਨ ਕਰਿ ਉਠਿ ਚਹਯੋ ਪਯਾਨਾ। ਚਰਨ 

ਵਾਲਰੇ ਬਹੁ ਪਰੇ ਦੈਂ ਖੇਦ ਮਹਾਨਾ ॥੨॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵੇਤ ਤਬਿ ਬਲ 

ਸਾਬ ਉਠਾਏ।ਗਏ ਸੌਚ ਹਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਤਟ ਸਲਿਤਾ ਬਾਏ।ਬਡੀ ਬੀਲ 

ਬੇਲਾ ਖਰੜੋ ਨਹਿ ਦਿਖਤ ਨਜੀਕਾ।ਕਾਹ; ਪਟੇਰਾ! ਆਦਿ ਤ੍ਰਿਣ ਸੈਘਨ 

ਭਿਹ ਨੀਕਾ॥ ੩॥ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਇ ਮਬਾਰ ਤਿਹ ਕਰਿ ਸੌਚ ਪਯਾਨੇ । 

ਉਪਬਨ ਕੋ ਆਵਨ ਲਗੇ ਤ੍ਰਿਠ ਚੀਰ ਮਹਾਨੇ । ਤਹਿ 'ਮਹਿਖੀ ਝਾਰਤਿ 

ਫਿਰੜਿ ਇਕ ਮੂਰਖ ਮਾਹੀ।ਆਵਤਿ ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕਿ ਤਿਸ ਬਿਸਮਯੋ ਮਨ 

ਮਾਂਹੀ ॥ ੪॥ ਮਨ ਜਾਨੀ-ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਤਜਿ ਚਲੋ ਲਰਾਈ । ਮੈਂ ਅਥਿ 

ਕਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਦੈ ਹੋਂ ਪਕਰਾਈ-। ਦਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਉਚ ਧੁਨਿ ਮੁਖ 

` ਬਾਕ ਪੁਕਾਰਾ । 5ਘ ਪਲਾਏ ਜਾਤਿ ਹੈ' ਇਹ ਬੀਲ ਮੜਾਰਾ” ॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰੀ 

- ਗੁਰ ਬੋਲੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੈਗਹਿ ਆਨਹੁਂ ਮਤਿ ਮੰਦ ਕੋ 
_ ਨਹਿ ਰੌਰ ਉਠਾਵੈ”। ਸੁਨਿ ਕੋਹਰਿ ਸਮ ਬੈਗ ਕਰਿ ਪਕਰਜ ਤਤਕਾਲਾ । 
' ਆਨਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਨਿਕਟ ਡਰ ਗਯੋ ਬਿਸਾਲਾਂ ॥ ੬ ॥ “ਕਹੁ ਕੁੱਟਣ 
ਛੂਕਤੋ ਕਹਾਂ, ਕਾ ਲੇਹੁ ਪੁਕਾਰੀ?। ਜੇ ਹਮ ਪਲਣਾ_ ਲੋਹਿੰ ਅਬਿ ਵੈਹੈ 

`ਤੁਹਿਮਾਰੀਮਸਨਿ ਮਾਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। “ਜਾਨਯੋਂ' ਸੈਂ 

ਤੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਆਪ ਉਵਾਰਾਂ ॥੭॥-ਸਿੰਘ ਕਹੂੰ ਕੇ ਜਾਤਿ ਹੈਂ-ਇਮ 
ਜਾਨਿ ਪਕਾਰਾਛਿਮਹੁ ਅਬਹਿਨਹਿੰ ਬੋਲਿ ਹੋਂਪਿਖਿ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰਾਗੁਰੂ 

ਕਮਰ ਘੈਜਕ£ ਤਬੈ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰ ਦੀਨੋ । ਹੀਰੇ ਜਰੇ ਜਰਾਵ ਮੈਂ ਜਿਹ 

ਕੀਮਤਿ ਪੀਨੋ॥੮।/ਪੁੱਤ੍ ਪੌੜ ਲਗਿ ਸਦਨ ਮਹਿ ਕਰੀਅਹਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ। 

ਬੇਚਹਿੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌ ਧਨ ਪਾਇ ਮਹਾਨਾ । ਨਹਿ ਬੋਲਹੁ; ਘਰ ਗਮਨ 

ਕਰਿ, ਛੋਰਹਿ ਅਬਿ ਝੋਹੀ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਂਹੀ ਨਮੋ ਕਰਿ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਨਿ 
ਤਰਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ/ਅਮਲ ਉਤਰਗਿਅ।ਕਾਹੀ ਤੇ ਵਡ ਯਾ ਦਿੱਭ/ਪਟੇ ਰਾ=ਇਕਪ੍ਗਾਰ ਦਾਣੈਮਾ 
ਘਾਹ ਜੈ ਪਾਣੀ 3 ਕੰਢੇ ਤੇ ਝੋੜੇ ਪਾਣ) ਵਿਚ $ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆੰ ਸਵਾਂ ਦੇ ਹਨ [ਸੈਸ:/ 

ਪਟੇਰਨ।ਹਿੰਢੀ ਪਟੇਰ] “ਮੀ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ੩ ੨। “ਡਕ£। $ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਦਾ ਖਜਰ । 



_. ਧੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। __ (੫੯੨੨) __ ਰਿੂ੬।ਐੰਹ੩., 
ਹੋਹੀ॥੬॥ਆਇ ਬਿਰਾਜੇ ਬਾਗ ਮਹਿ ਦਿਨ ਸਕਲ ਬਿਤਾਯੋਂ । ਸੈਧਾ ਸਮੈ 
ਬਿਲੋਕਿ ਕੈ ਜਬਿ ਰਵਿ ਅਸਤਾਲਆਇ ਗੁਲਾਬਾ ਖੈਗ ਲੇ ਗਮਨਜੋਂ ਘਰ 
ਮਾਂਹੀ । ਹੁਤੋ ਚੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਪਰ ਨਵ ਚਿਨਯੋ ਤਦਾਹੀ॥੧੦॥ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਜੋ 
-੨ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਰਬ ਇਤ ਪਾਵੈਂ।ਹਮਪੀਛੈ ਬਿਚ ਬਾਸਿ ਹੈਂ-ਇਮ ਚਿਤ 
ਦ੍ਰਿੜਤਾਵੈਤਊ ਤੁਰਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਿ ਡਰਪੰਤਿ ਘਨੋਰੇ।ਦੁਤਿਯ ਪੰਜਾਬਾ 
ਭ੍ਰਾਤ ਡਿਹ; ਲਾਚਾਰ ਬਡੇਰੇ ॥ ੧੧॥ ਸੁੰਦਰ ਏਕ ਪ੍ਰਖੈਕ ਤਬਿ ਮੰਦਰ 
ਮਹਿ ਡਾਸਾਂ । ਕਰਯੋ ਬਿਠਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਚਰਜ ਬਿਲਾਸ।ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਸੁਪਤਾਏ। ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਣੇ ਕਰਿ ਸੌਚ ਕੋ ਜਲ 
ਘਨੋ ਅਨਾਏ ॥ ੧੨॥ ਕਰੀ ਰਦਨਧਾਵਨ' ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਕਮਲ ਪਖਾਰਾ । 
ਪੁਨ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਖਰੇ ਹੁਇ ਮੱਜਨ ਤਨ ਧਾਰਾ । ਕਟ ਕੀ ਕਾਛ ਨਿਕਾਰ 
ਕਰਿ ਭਹਿੰ ਨੀਚੇ ਡਾਰੀਆੜਬੇਦ”ਂਅੰਤਰ ਹੁਤੋਦਿਢ ਕਸਕੋਸੁਧਾਰੀ॥੧੩॥ 
ਸੋ ਆਮਿਖ ਮਹਿ ਖੁਭਿ ਰਹਜੋ ਜਮਿ” ਸ੍ਰੋਣਤਿ ਸਾਥਾ । ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਨ 
ਨਿਕਸਤੋ ਐਂਚਯੋ ਗਹਿ ਹਾਥਾ”। ਤਬਹਿ ਗੁਲਾਬੇ ਕੋ ਕਹਜੋ,ਕਰਿ ਜਤਨ 
ਨਿਕਾਸੋ । ਸਨੈ ਸਨੇ ਕਾਢਨ ਲਰਸੋ ਹ੍ਰੈ ਕੈਂ ਬਹੁ ਪਾਸੋ॥੧੪॥ਸ਼ੈਕਤ ਚਿਤ 
ਗੁਰ ਨਗਨ ਤੋ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਗ ਕਰਿ ਹੇਰੇ । ਬਸੜ੍ਰ ਗਯੋ ਜਮ ਅਧਿਕ ਹੀ 
ਨਿਕਸਿ ਨ ਜਿਸ ਬੇਰੇ”। ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਨਹਿ ਸ਼ੈਕ ਕਰਿ ਅਵਲੋਕਿ 
ਨਿਕਾਸੋ । ਪਿਤ ਸੁਤ ਦੋਸ਼ ਨ ਨਗਨ ਕੋ ਨਹਿ ਕੀਜੈ ਸਾਂਸ॥੧੫॥ ਤਊ 
ਗੁਲਾਬਾ ਖ਼ੈਕਤੋ ਜਲ ਡਾਰਿ ਭਿਗੋਵੈਸਨੇਸਨੇ ਖਿਸਕਾਇ ਪਟ ਨਿ ਕਸਾਇ 
ਸੁ ਜੋਵੈਜੁਗਲ ਉਰੂ ਤੇ ਐਂਚਿ ਕਰਿ,ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਟ ਗੀਲ।ਨੀਠ ਨੀਠ 
ਕਾਵਨ ਕਰਜੋ ਪੁਨ ਪੁਨ ਕਰਿ ਵੀਲਾ ॥ ੧੬ ॥ ਅਪਰ ਕਾਛ ਪਹਿਰੀ 
ਬਹੁਰ ਸਭਿ ਬਸਤ੍ਰ ਸਜਾਏ । ਤਥਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਂਏ । 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੈਸੇ ਕਰਯੋ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਆਇ ਗੁਲਾਬੇ ਨਿਕਟ 
ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ।੧੭॥“ਮਹਾਰਾਜ! ਕਯਾ ਅਸਨ ਅਬਿ ਕਰਿਵਾਵੇਂ 
'ਦਾਤਣ । “ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ । ਵ(ਆਪਣੇ) ਟੱਥ ਨਾਲ (ਜਦ) ਫੜਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ 
ਬੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ । “ਸੈਂਸਾ ਨਾ ਕਰ । 

“ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਦੌੜਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ?ੜ ਇਕ ਕਪੜ' ਬੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਜਾਂਘੀਏ ਤੇ ਲੰਗੋਟ ਵਾਂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੌੜਨ ਵਿਚ ਸਟੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ 

ਤੋ ਖੇਚਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚਮਕੌਰ ਤੋ ਪੈੋਢਲ ਦੁਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ ਤਿ 
ਟੁਰਨਾ ਏੇਣ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਲਕ ਨੂੰ ਕੱਸ ਪਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ। ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਤਨਾ ਪੇੱਡਾਂ ੯=ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਸੀ । 



ਮਰ ੧੩ ਪ੍ਰਡੀਘ ਸਰਜ । (੫੯੨੩ ) ਰਿ ੬ । ਅਸ ੪੫. 

ਤਜਾਰਾ । ਜਿਸ ਪਰ ਰੁਚਿ ਹੁਇ ਆਪ ਕੀ ਸੋ ਬਨਹਿ ਅਹਾਰਾ” । ਕਰਨ 

ਪਾਰਖਾ ਤਿਨਹੁੰ ਕੀਂ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਆਮਿਖ ਆਨਹੂੰ ਛਾਂਗ 

ਇਕ ਝਟਕੈ' ਨਿਜ ਪਾਨਾ”॥ ੧੮ ॥ ਤਬਹਿ ਗੁਲਾਬੇ ਖੋਜ ਕੈ ਦੇ ਮੋਲ 

ਸੁ ਲਜਾਂਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਢਿਗ ਲੇ ਗਯੋ ਤਪ ਖਰੇ ਟਿਕਾਯੋਤੁਪਕਮਾਰਿ 
ਝਟਕਾਂ ਕਰ3 ਭਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਰੇ । ਸੁਨਤਿ ਗੁਲਾਬਾਂ ਬਰਹਰਜੋ ਬਿਦਤੇ 
ਨਰ ਹੇਰੇ'॥ ੧੯॥ ਇਕਿ ਦਿਸ਼ ਹੁਤੋ ਪੜੋਸ ਕੋ ਘਰ ਢਿਜ ਕੋ ਬਾਸਾ । 

ਦਤਿਯ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਯਦ ਬਸੈ ਬਹੁ ਨਿਕਟ ਅਵਾਸਾ। ਬਿੱਪੁ ਬਿਲੋਕੇ ਉਕਸਿਕੈ 

ਗੁਰ ਰੂਪ ਪਛਾਨੇ । ਆਗੇ ਗਯੋ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਤਹਿੰ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੈ ॥੨੦॥ 
ਭਾਰਿ ਪਤਾਸੇ ਬਾਲ ਮਹਿ ਧਰਿ ਬੀਚ ਜਨੇਉ।ਆਨਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰਬਰਜੋ 

ਨਹਿ ਰੋਕਕੋ ਕੋਊ । ਗੁਰ ਕੌ ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਇ ਕਰਿ ਧਰਿ ਬਾਲ ਅਗਾਰੀ । 
ਪੰਚ ਮੁਹਰ ਨਿਜ ਹਾਂਥ ਲੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਸ ਮਹਿ ਡਾਰੀ ॥ ੨੧ ॥ਪੁਨ ਅਸੀਸ 

ਕੋ ਬਿੱਪ ਦੇ ਨਿਜ' ਸਦਨ ਪਹੂਚਾ । ਡਰੇ ਗੁਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਉਰ_ਨਹਿੰ 
ਬੋਲਤਿ ਊਚਾ ।-ਜਾਨ ਜਾਇ ਪੁਰਿ ਨਗਰ ਸਭਿ ਮੁਝ ਆਨਿ ਗਹੈ ਹੈਂ । 
ਜਤਨ ਛੁਟਨ ਕੋ ਪੁਨ ਕਹਾਂ ਨਾਹਕ ਮਰਿ ਜੈਹੈਂ-॥੨੨॥ਆਮਿਖ ਕੌ ਕਰਿ 

ਖਾਕ ਤਬਿ ਆਛੇ ਸਧਰਾਯੋ । ਖਲਰੀ ਚਾਰੋਂ ਚਰਨ ਅਜ ਇਕ ਥਾਨ 

ਫਿਕਾਯੋ। ਕਿਤਿਕ ਸਸੈਂ ਬੀਤਯੋ ਜਬੈ ਇਕ ਨਿਕਟ ਮਸੀਤਾ ।ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਂਗ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਨਿਰਭੀਤਾ ॥ ੨੩ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠਿ ਪਲੈਘ 

ਡੈ ਲੋ ਖਲਰੀ ਛਾਂਗਾ੫੫ਗ ਸਿਰ ਬੀਚ ਲਪੇਟ ਕਰਿ" ਗਮਨੇ ਤਿਤ ਆਗਾ। 
ਕੋਸ਼ਠ ਕੋਸ਼ਠ ਗਨ ਉਲੰਘਿ' ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਜਾਈ । ਖਰੋ ਪੁਕਾਰਤਿ ਬਾਂਗ 

ਜਹਿ ਉਦੇ ਬਲ ਲਾਈ ॥ ੨੪॥ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਰ ਕੋ ਤਾਕ ਕਰਿ ਮਾਰੀ 
ਤਤਕਾਲਾਂ । ਪਗੀਆ ਉਤਰੀ ਧਰਿ ਪਰੀ ਭਾ ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਕੋਸ਼ਠ 
ਕੋਸ਼ਠ ਪੰਥ ਜੋ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ”। ਇਤ ਉਤ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇਖਿਕੈ ਬਡ ਰੌਰ 
ਉਠਾਈ॥੨੫॥ ਹਤਨਹਾਰ ਦੇਖਜੋ ਨਹੀਂ ਤੂਸ਼ਨ ਮੁਖਧਾਰੀ । ਬਿਸਮਾਨਯੋ 
ਚਿਤਵਤਿ ਭਯੋ-ਨਭੁ ਤੋ.ਕਿਨ ਮਾਰੀ-। ਖਲਰੀ ਵਹਿਰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਤਤ- 

ਕਾਲ ਬਗਾਈ । ਮਾਰਿ ਖਾਇ ਮਤਿਮੰਦ ਤਬਿ ਪੁਨ ਮੋਨ ਰਹਾਈ ॥ ੨੬॥ 

ਭ੍ਲਜੋ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੋ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਚਵਨੁ 
"ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬਣਕਾਵਾਂਗੇ । "(ਮਤਾਂ ਲੋਕ) ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ (ਕਿ ਕਿਉਂ % 

ਢੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ) ਚਕ ਬਧ ਜਾਵੇਗੀ । <ਬੱਕਰੇ ਦੀ । ਪੈਰ ਤੇ ਸਿਰੀ 'ਬੱਕਦੇ ਦੀ ਖੱਲ ਢਿੱਢ) 
ਛਪੇਫ ਕੇ । “ਕੇਠੇ ਕੋਠੇ ਸਾਚੇ ਲੈਘਕੇ “ਛੁ ਦੇਖ ਖਗੜੇ, ਸਕ ਹੇ;' “ਲਿਯਾਂਚ ( 



ਰੀ ਦੁਚ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । (੫<੨੪ ) ਦੇਤ ੬ । ਅ: 3੬, 
ਲਗੇ ਭਾ ਤਯਾਰ ਅਹਾਰਾਛਾਂਗ ਮਾਸ ਕੌ ਅਚਵਤੇ ਤਿਸ ਅਸੰਬਿ ਬਗਾਵੈਂ। 
ਢਿਜ ਅਰੁ ਸੱਯਦ ਕੇ ਸਦਨ ਗਿਰ" ਨਾਦ ਉਠਾਵੈਂ ॥ ੨੭ ॥ ਬਿੱਪ 
ਬਿਲੋਕੇ ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਨਹਿ ਕਛੂ ਉਚਾਰੀ । ਦੇਖਤਿ ਸੱਯਦ ਬਹੁ ਰਿਸਜੋ 
ਬੋਲਤਿ ਦੋ ਗਾਰੀ । “ਸੁਨਹੁ ਗੁਲਾਬੇ ! ਮੰਦਮਤਿ ਹਮ ਪਰਦਾ ਢਾਕਾ । 
ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਏ ਸਦਨ ਮਹਿ ਤੁਝ ਭੈ ਨਹਿ ਕਾਂ ਕਾ ॥ ੨੮॥ ਹੋਨੇ ਦੇਹ 
ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਹਮ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੈ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲਜਾਇੰ ਨਰ ਘਰ ਤੋਹਿ 
ਦਿਖਾਰੈਂ।ਪੇਟ ਚਾਕ” ਤੁਵ ਕ੍ਟੈਬ ਕੋ ਗਹਿ ਸੋ ਕਰਿਵਾਵੈਂ। ਹਮਰੇ ਘਰ ਮਹਿ 
ਅਸਥਿ ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਗਿਰਵਾਵੈਂ? ॥ ੨੯ ॥ ਤਬਹਿ ਗੁਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਡਰਿ 
ਤਿਨ ਢਿਗ ਕਰ ਜੋਰੇ । “ਕਰਹੁ ਛਿਮਾ ਤੁਮ ਆਜ ਕੀ ਇਹ ਗਮਨੌਂ' ਭੋਰੇ। 
ਸਦਾ ਪੜੋਸੀ ਬਸਹੁ ਢਿਗ ਇਹ ਕਰਹੁ ਅਸਾਨਾ । ਹਮ ਅਧੀਨ ਤੁਮਰੇ 
ਚਹੈਂ ਹਹੁ ਪੀਰ ਮਹਾਨ” ॥ ੩੦॥ ਨਹਿ ਬਰਜੇ ਤੇ ਜਥਿ ਹਟੇ ਗੁਰ ਮੁਹਰ 
ਬਗਾਈ । ਪਰੀ ਸਦਨ ਮਹਿ ਦੇਖਿਕੈ ਬੀਨਤਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਅਧਿਕ ਦਰਬ 
ਕੇ ਲੋਭ ਮਹਿੰ ਲੋ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੋਏਨਹਿਂ ਉਕਸੇ ਬੋਲੋ ਨ ਪੁਨ ਪਰਿ ਘਰਮਹਿਂ 
ਸੋਏ#॥ ੩੧॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਲੌਭ ਦੇ ਰਿਸ ਤਿਨਹੁੰ ਬਿਨਾਸ਼ੀ। 
ਘਰ ਮਹਿ ਬਰ ਮਸਲਤ ਕਰੀ ਨਰ ਨਾਰਿਨਿ ਤ੍ਰਾਸੀਂ । “ਬਡੀ ਨਿਸਾ ਤੋਂ 
ਆਜ ਉਠਿ ਗੁਰ ਰੁਖਸਦ ਕੀਜੈ । ਛਪ ਰਹੈ ਨਹਿੰ ਡਰ ਰਹੈਂ“, ਤਮ ਆਪ 
ਬਚੀਜੈ' ॥ ੩੨ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਨੀ ਸਭਿ ਧੀਰਜ ਖੋਈ।ਦੇਤਿ 
ਕਸੌਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ.ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਛਕਿ ਲੀਨ ਤਬਿ ਜਲ 
ਖਾਨ ਪਖਾਰੇ । ਥਿਰ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ ਗੁਰ ਭਏ ਕਿਸ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਾਰੇ ॥ ੩੩॥ 
ਝਿਤਿ ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸਣਮ ਰੁਤੇ ਆਫ ਵਾਰੇ” ਪੁਸੌਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ 
ਬੰਚੇ੍ਹਾਹਿੰਸਤੀ ਅਸੂ । ੪੫॥ 8੬. [ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ] । 
ਦੌਹਰਮਪਸਰੀ ਸੇਨਾ ਤੁਰਕ ਕੀ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਪੂਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਫ਼ 
ਖਹੂਚਯੋ ਇਤੇ ਗੁਰ ਖੋਜਨਿ ਕੇ ਕਾਮ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਲਂ.੬੮। ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ ਛੰ “ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ । ਪੇਣ ਪਾੜਨਾ । <ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ ਵਡੇ । $ਭਾਵ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਏ ਮਲ੍ਰੇਖ 
ਤੈ ਤੀਵੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ । “ਨਾਂ ਛਪੜੇ ਰਦਿੰਦੇਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ 
ਹਨ| “ਕਵਿ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਭੋਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ 
ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਅਤੇ ਹਨ, -ਦੂਜੇ ਪਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਸਵਟੀ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਟੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਵ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲਏ ਹਨ ਕਿ 

ਹਨ, ਪਰਵਾ ਢਕੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ ਕਲ, ਜਦੋ ਕੇਰੇ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 
ਢਿਤਬਾਰ ਯੋਗ ਪੜੋਸ ਨਹੀ' ਹੈ । ਰ੍ 



:,. ੮੪ ਪ੍ਭਾ੫ ਮੂਰਜ । ( ੫੯੨੫) ___ _ਰਿਤੁ੬। ਅਸੂ ਬ੬. 
-ਭਿਸ ਹੀ ਦਲ ਮਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਤਨਕ ਭਨਕ' ਸੁਨਿ ਕਾਨ । ਖੋਜਤਿ ਪੂਰਿ 
ਮਹਿ ਇਤ ਉਤ ਘਰ ਫਿਰ ਦੁਰ ਦੁਰ ਸਭਿ ਤੇ ਚਹਿਤ ਪਛਾਨ।ਆਗੇ ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੇਚੇ ਆਨਿ ਮਹਾਨ ਕਿਕਾਨ” । ਕੁਛਕ ਚਾਂਕਰੀ 
ਭੀ ਤਬਿ ਕੀਨੀ ਲੀਨਿ ਦਰਬ ਕੋ ਕਰਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ॥ ੨॥ ਸਿਮਰਨ ਸਸੈਂ 
ਕਰਜੋ” ਸੋ ਮਨ ਮਹਿ ਚਾਹਜੋ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਭਲੋ ਬਿਚਾਗ-ਹਮ ਤੇ ਸਰੋ ਸੇਵ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਯਾਂ ਤੋ ਨੀਕੀ ਅਪਰ ਨ ਕਾਰ-। ਸਦਨ ਗੁਲਾਬੇ ਕੋ ਤਬਿ 
ਆਏ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਲੀਏ ਹਕਾਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ 
ਬੈਠਿ ਗਏ ਢਿਗ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰ ॥ ੩ ॥ “ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਮ 
ਹੀ ਜਿਮ ਆਗੇ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਕਾਰ”। ਅਬਿ ਜੋ ਉਚਿਤ ਹੋਇ ਫੁਰਮਾਵਹੁ 
ਕਰਹਿ ਸੁ ਹਮ ਨਹਿ ਕੋ ਤਕਰਾਰ“ । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਭਨਕੋ' ਰਹਹੁ 
'ਢਿਗ ਹਮਰੇ; ਗਮਨਹਿਂ ਸੈਗ ਚਲੋਂ ਹਿਤ ਘਰ । ਜੰਬਿ ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਹਿੰ 
ਤਬਿ ਹਟੀਅਹਿ; ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਦਿਵਸ ਦੋ ਚਾਰ? ॥ ੪॥ ਮਾਨਿ ਬੈਨ 
ਕੌ ਬੋਲੋ “ਬਿਹਤਰ?” ਰਹੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਘਰ ਤਬਿ ਜਾਇ । ਸੁਪਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਹੁਰ ਜਾਮਨੀ ਆਪ ਆਪਨੇ ਸਿਖ ਸਭਿ ਥਾਂਇ । ਸਹਤਿ ਕੁਟੰਬ . 
ਗੁਲਾਬਾਂ ਸੁਪਤਕੋ-ਤਰਕ ਪਕਰਿ ਲੇ ਦੇਹਿ ਸਜ਼ਾਇ-1 ਤ੍ਰਾਸ ਧਰੇ 'ਉਂਰ 
ਜਾਗਤ ਬੈਠਯੋ-ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖਸਦਕਰੋਂ ਬਨਾਇ-॥੫॥ਸਵਾ ਜਾਮਜਿ ਰਹੀ: 
ਜਾਮਨੀ ਪੰਚ ਰਜਤਪਣ ਲੋ ਇਕ _ਥਾਨੰ,। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪਤ ਜਗਾਵ੍ਨ . 
ਕੀਨੇ ਆਗੇ ਧਰਿ ਕਰਿ ਜੋਰੇ ਪਾਨ । ਪਿਖਿ ਬਿਦਾਇਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ' 
“ਕਹਾਂ ਗੁਲਾਬਾ ਤੈ' ਕ੍ਰਿਤਿ ਠਾਨਿ । ਧੀਰਜ ਧਰਹੁ ਨ ਭਰਮਹੁ ਉਰ ਮਹਿੰ` 
ਪੂਰਬ ਸਮਸਰ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ” ॥ ੬॥ #ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸੰਭਿੰ 
ਬਿਧਿ ਮੈਂਗ਼ਰੀਬ ਅਬਿ ਮਾਰਯੋ ਜਾਇ।ਗਹੈਂ ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੈਦ ਕਰਹਿੰਗੇ ਸਭਿ 
ਕੁਟੈਬ ਜੁਤਿ ਦੇਹਿ ਸਜ਼ਾਇ।ਤ੍ਰਸਤਿ ਰਿਦੇ ਪਿਖਿ"ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ “ਅਹੋ ਗੁਲਾਬਾਂ! ਨਹਿ ਭਰਮਾਇ । ਜਿਹ ਗੁਰ ਡਾਢੇ ਤਿਹ ਸਿਖ ਡਾਵੇ ਲਗਨ ਨ ਪਾਵੈ ਤਾਂਭੀ ਵਾਇ! ॥ ੭॥ '€ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਬਡ ਬਲ ਮੈਂ 
ਮਾੜੋ; ਕਿਮ ਹ੍ਰੈ ਨ ਬਚਾਇ। ਬਹੁਰ ਉਪਾਇ ਨ ਕੇ ਬਨਿ ਆਵੇ ਜਥਿ ਪੁਰਿ 
"ਬੇੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਸੇ । “ਘੋੜ । ₹ਸੇ ਸਮਾਂ ਯਦ ਕੀਤਾ । “ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇ' ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ ਸਾਂ । “ਮੁਰ'ਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਇਨਕਾਰ ਨਗ । ੬ਮੱਛੀ ਗੱਲ ਜੀ ! ਉਸਦਾ) ਦਿਲ 
ਡਰਿਆ (ਦੇਖਕੇ) । ̀ ਗੁਲਾਬਾ ਬੋਲਆ । 'ਘਾ:-ਤ੍ਰਸਤਿ ਰਿਦੇ ਤਰ 



। ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰੇਜ। _ ( ੫੯੨੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੱਸ ੪੬. 

ਮਹਿ ਹੋਵਹੁ ਬਿਦਤਾਇਪੁਨ ਪਰ੍ਭੁ ਭਨਕੋ “ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਮਾੜੋ,ਗੁਰੂ ਪੀਨ" 

ਤੁਹਿ ਪੀਨ ਬਨਾਇ । ਬੈਕੋ ਬਾਰ ਨ ਹੋਵਨ ਪਾਵੈ ਅੰਗ ਮੈਗ ਨਿਤ ਬਨਹਿੰ 
ਸਹਾਇ” ॥ ੮॥ ਬਹੁਰ ਗੁਲਾਬੇ ਡਰ ਧਰਿ ਭਾਖਜੋ “ਮੈਂ ਮਾੜੋ ਨਹਿ ਬਚਿਬੋ 

ਹੋਇਮਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਕੋਂਰਹਹੁ ਤੁਮ ਮਾੜੇ ਪਦ ਜੋਰਾਵਰ”ਲਿਯੋ ਨ ਕੋਇ” 

ਜਥਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਖੇਤਰ ਗਮਨੇ ਉਤਰੇ ਤਬਿ ਚਮਕੌਰ ਸ ਜੋਇ । ਹੁਤੋ 

ਨਿਹਾਲਾਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭਾਉਧਰ ਸੋਇ॥੯॥ਸੁਨਿਸਨਿ ਸੈਗਤਿ 

ਵਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਮਿਲੀ ਆਇ ਲੈ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ । ਮਾਛੀਵਾਰੇ ਕੀ 
ਖੱਤ੍ਰਾਣੀ ਸੁਨਿ ਪਹੁੰਚੀ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਹੋਰਿ । ਸੂਖਮ ਬਸਤ ਥਾਨ ਇਕ 

ਆਨਤੋਂ ਅਰਪਜੋ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਗਿਮਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪਿਖਿ ਕਰਿਫੁਰਮਾਯਹੁ 

ਪਸਿੱਖਣੀਏ ! ਜਾਚਹੁ ਚਿਤ ਲੋਰਿ? ॥ ੧੦॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਖੱਤ੍ਰਾਣੀ ਭਾਖ੧ 
ਪਪਾਤਸ਼ਾਹੁਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਭਈਬ੍ਰਿਧਾ;ਮੈਂ ਗਮਨਯੋ ਜਾਇ ਨਮਕਮਪਹੁੰਚੋਂ 
ਗਾਵਰ ਕੇ ਪਾਸ । ਸੂਖਮ ਸੂਤ ਕਾਤ ਕਰਿ ਨਿਤ ਹੀ ਭੇਣ ਦੇਤਿ ਮੈਂ' ਸੁੰਦਰ 

ਬਾਸ । ਕਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਹਿ, ਇਹ ਕਿਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ 

ਆਸ॥੧੧॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਕੋਂਬਸਤ੍ਰ ਹਮ ਲੈ ਹੈਂ ਜਹਿੰ ਤੂੰ ਬਸਹਿੰ ਤਿਸੀ 
ਪੁਰਿ ਆਇ। ਕਾਤ ਬਨਾਇ ਤਕਾਰ ਕਰਿ ਰਹੀਯਹਿ 'ਗੇ ਨਿਜ 

ਅਗ ਸਜਾਇ।ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਹੁ ਲੋ ਹਮ ਤੋ!ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰਦਿਯੋ 
ਸੁ ਖਾਇ। ਹੁਇ ਪੁਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੀ” ਕਾਤ ਬਸਤ੍ਰ ਤਿਨ ਧਰਯੋ 
ਬਨਾਇ।੧੨॥ ਤਿਸ ਕੌ ਕਹਜੋ ਹੁਤੋ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਗੁਰ 
ਤਿਸ ਕਾਲ । ਕਹਕੋ ਗੁਲਾਬੇ ਸੋਂ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ 'ਛੱਤ੍ਰਾਣ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਧਾ 
ਬਿਸਾਲ । ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨ ਸੈਗ ਸੁ ਆਨਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਪੂਰਹਿ ਕਾਮਨਾ 
ਹਾਲਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਗਯੋਤੁਰਤ ਤਬਿਜਹਾਂ ਸਦਨ ਥ ਖੋਜ ਉਤਾਲ 
॥ ੧੩॥ ਭੇਤ ਬਤਾਯਹੁ ਸਕਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਨਿ ਹਰਖੀ ਪਰਖੀ ਸਭਿ ਬਾਂਤ। 
ਸੂਖਮੰ ਬਸਤ੍ਰ ਥਾਨ ਫ੍ਰ੍ ਲੈ ਕਰਿ ਗੱਲ ਆਈ ਬਿਰਧ ਉਤਲਾ/ਤਿ । ਧਰ 
ਅਕੋਰ, ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਮੋ ਕਰਿ; ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸੂੰਦਰ ਗਤ । ਅਧਿਕ 
ਮੁਦਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਤਿ ਹੁਇ/ਪੈਨ ਭਾਂਗ ਮੈਂ ਪਿਖਿ ਸੱਖੜ/ਤ” ॥ ੧੪ ॥ 

"ਤਕੜ। । “ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ । ੧ਬਸਤਰ । “ਇਥੋਂ ਤਾਈ! ਮਾਡੀਵੜੇ ਦੀ ਖੱਤ੍ਰਾੜੀ 
ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕਿਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਰਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਤਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਚਮਕੋਰ 
ਮਿਲੀ ਸੀ। “ਹੁਣੇ ਧੀ । 



ਸਰ ਗੁਨ ੫ ਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੨੭) `ਰਿਤੁ ੬ । ਲੰਸੂ ੪੬, 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਿਨ ਹੁਇ ਕਹਜੋ ਤਾਂਹਿ ਕੌ “ਕੋਟ ਅੰਤ ਕੀ ਹਮ ਨੇ ਲੀਨ । ਅੰਤ 
ਸਮਾਂ ਪੂਨਜੋ ਅਬਿ ਤੋਰੋ,ਤਜਿ ਤਨ ਉੱਤਮ ਪਦ ਕੋ ਦੀਨਿ”। ਕਰਿ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕੋ ਗਮਨੀ ਸੋ ਪੁਨ ਬਾਕ ਗੁਲਾਬੇ ਸਨ ਗੁਰ ਕੀਨ । “ਸਯਨਹਾਂਰ 
ਤੇ ਤੁਰਤ ਸਿਵਾਵਹੁ, ਗਰ ਪੈਰਾਹਨ ਬਨੈ ਨਵੀਨ” ॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਜਾਇ ਤਕਾਰ ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਏਕ ਚਾਦਰਾ ਅਰੁ ਗਰ ਚੀਰ” । ਬਹੁਰ ਕਹੜੋ 
€ਕਰਿ ਸ਼ਕਾਮ ਬਰਨ ਪਟ ਲੋ ਕਰਿ ਆਵਹੁ ਹਮਰੇ ਤੀਰ? । ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ ਖਾਂ 
ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏ ਨਿਕਸਨ ਭੇਵ ਕਹਜੋ ਗੁਰ ਧੀਰ/ਲੋਹੁ ਪਰਖਕ ਉਠਾਇ 
ਸੀਸ ਪਰ ਉਲੰਘਹਿੰ ਤੁਰਕਨ ਭੀਰ ਬਹੀਰ! ॥੧੬॥ ਸੁੰਦਰ ਲੀਨ ਪੁਖਕ 
ਏਕ ਤਬਿ ਸੂਖਮ ਆਸਤਰਨ ਤੇ ਛਾਇ।ਚਹੁੰ ਪਾਵਨ ਸਨ ਪੰਖ ਮੋਰਕੇ ਬਾਂਧੇ 
ਆਛੀ ਰੀਤ ਬਨਾਇ । ਅਪਰ ਛਰੀ ਬਾਂਧੀ ਮੈਗ ਤਿਨ ਕੋ ਹਿਤ ਛਾਇਆ 
ਕੇ ਚਾਰਹੁ ਥਾਇ । ਮੁੱਠਾ ਏਕ ਮੋਰ ਪਰ ਕੋਰਾ” ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਤਯਾਰੀ 
-ਕਰਿਵਾਇ ॥ ੧੭ ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਲਯਾਇ ੮ ਲਾਬਾ ਗਰੇ ਪਿਗ- 
ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ । ਦੀਰਘ ਲਿਯੋ ਚਾਦਰਾ ਊਪਰ ਹਾਜੀ ਅਪਨੇ ਰੂਪ 
ਬਨਾਇ। ਨਹਿ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਪਰ ਰਾਖੀ ਪੀਛੇ ਕੋਸ਼ ਦੀਏ ਲਰਕਾਇ । 
ਛਾਦਿ ਚਾਦਰੇ ਸੋ' ਦੁਤਿਪਾਵਤਿ ਤਮ ਪਟ ਮਹਿੰ' ਮੁਖਚੇਦ ਨੁਹਾਇ।੧੮॥ 
ਚੜਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ ਸਿਰ ਪਰ ਢਾਰਹੁੰ ਲੀਨਿ ਉਠਾਇ।ਨਬੀ 
ਗ਼ਨੀਖਾਂ ਆਗਲ ਪਾਵੇ ਦੋਨਹੁੰ ਸਿਰ ਧਰਿ ਚਲਿ ਅਗਵਾਇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ 
ਅਰੁ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੁਗ ਪਾਛਲ ਨ ਪਾਵੇ ਸੀਸ ਧਰਾਇ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਠਾਂ ਕਰ 
ਧਾਰੜੋ ਗਨ ਮੋਰਨ ਪਰ ਬੈਧ ਬਨਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਜ਼ਾਰ 
ਪੰਥ ਕੋ ਸਨੋ ਸਨੇ ਗਮਨੰਦੂਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਜੋ ਬੂਝੈ “ਇਹ ਕੌਨ ਪ੍ਰਸੈਕ ਪਰ 
ਕਿਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਤ ਕੌ ਜਾਤ$।ਨਬੀ ਗ਼ਨੀਖਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ' ਤਿਨਉੱਚ 
ਨਗਰ ਕੇ ਸੱਯਦ ਜ਼ਾਤ । ਹਾਜੀ ਅਹੈਂ, ਹੱਜ ਕਰਿ ਆਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੌਜ 
ਸਹਤ ਬਿਚਰਾਤਿਨਂ॥੨੦॥ਸਿੰਘਨ ਸੀਸ ਸ਼ਮਸ਼ ਜੋ ਅਪਨੀ ਸੇਗ ਚਾਦਰੇ 
ਗਲ ਦਾ ਬਸਤਰ । ਜਰ ਦੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦ।੧ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਵਿਚ/ਂਮੇਰਾਂ ੮ ਬਹੁੰਤੇ ਪਰ ਬਨ੍ਹਕ।" ਜੋ 
ਫਿਕਰਾ ਇਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ “ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹਨ? । ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਂ 
ਦਾ ਵਡਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆਂ ੨ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ । 
ਤਦ ਤੋਂ ਉੱਢ ਦੇ ਪੀਰ ਕੋਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ; ਤੇ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨੂੰ ਮਿਲੰ ਰਹੈ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 

[ਬਾਕੀ ਟੁਕ ੯੪ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦ ਹਨ! ਤਥਾ” 



। ਦੂਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸ੍ਰਜ। _ (੫੯੨੮) _ __ਰਿਤੁ ੬। ਸੱਟ 9੬. 
ਫਾਦਨ ਕੀਨਿ।ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਿ ਅੱਗੂ ਕੋ ਪੂਜ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੋ ਬਨ 

ਪੀਨ'। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨਹਿੰ ਹੇਰਹਿ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਨਵੀਨ/ਪੁਰ 
ਤੋ ਨਿਕਸਿ ਅੱਗ ਕੇ ਮਗ ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਪਰਬੀਨ ॥੨੧॥ 
ਕੋਤਿਕ ਕੋਸ ਗਏ ਜਬਿ ਚਲਿ ਕੈ ਨੈਨਾ ਪਸਰੀ ਤੁਰਕਨ ਕੋਰ । ਫਿਰਹਿ 

ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਇਤਉਤ ਭੋਲਤਿ ਪਰੇਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕਰਿਕਰਿ ਡੋਰ। ਉਤਰਜੋ ਇਕ 

ਉਮਰਾਵ ਅਗਾਰੀ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂੰ ਤਿਸ ਕੋਰ । ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਯੋਕ ਗੁਰੂ ਕੌ 
ਗਮਨਜੋਂ ਕਿਤਿਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਵਤਿ ਹੇਰ ॥ ੨੨॥ ਜਾਇ ਕਹਜੋ ਉਮਰਾਵ 

ਅਗਾਰੀ “ਇਕ ਪ੍ਰਧਕ ਪਰ ਚਵੜੋ ਸਿਧਾਇ । ਫੈਲੀ ਚਮੂੰ ਸਕਲ ਜਿਸ 
ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਧਰਿ ਭੇਸ ਨਿਕਸ ਨਹਿ ਜਾਇ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਪੁਰਿ ਗਾਮਨਿ 

ਮਹਿ ਸਭਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਖੋਜਤਿ ਹੈਂ ਸਮੁਦਾਇ । ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਮ ਭੀ ਕ੍ਰਰਰ 

ਨਿਰਨੈ,ਨਰ ਨ ਓਪਰੇ>' ਨਿਕਸਾਇ”॥੨੩॥ਸੁਨਿਉਮਰਾਵਪਠੇ ਸ਼ੁਭਮਤਿ 

ਨਰ/ਬੂੜ੍ਹ ਜਾਇ ਪ੍ਰਖੈਕ ਪਰ ਕੋਇ£”। ਤਰਤ ਆਇ ਕਰਿ ਉਚੇ ਬੋਲੇ 
੪ਖਰੇ ਰਹਹੁ ਬਤਲਾਵਹੁ ਸੋਇ।ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ;ਜਾਹਿੰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਮਾ"ਕੋਨ 

ਆਪਕੋ ਹੋਇ॥ਨਬੀ ਗ਼ਨੀਖਾਂ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸਿ “ਇਹ ਸੱਯਦ ਉਚ ਬਾਸੀ 

ਜੋਇ ॥੨੪॥ ਕਰੀ ਹੱਜ ਹਾਜੀ ਏ ਦੀਰਘ ਜਹਾਂ ਮੌਜ ਤਹਿੰ ਨਿਤ-ਬਿਚ- 

ਰੈਤਿਮਸੁਨਤਿ ਸਿਪਾਹੀ ਗਮਨੇ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚਿ ਨਿਕਟ ਉਮਰਾਵ ਭਨੰਤਿ। 

“ਸੱਯਦ ਇਹ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਿ ਕੈ ਢਿਰਤਿ ਆਪਨੇ ਮਤੇਂ ਮਤੇਤ। ਨਗਰ 
ਉੱਚ ਕੌ ਬਾਂਸੀ ਭਾਖਤਿ ਦੀਰਘ ਪੀਰ ਰੀਤਿ ਲਖਿਯੋਤਿ? ॥ ੨੫॥ ਸਕਲ 
ਕਚਹਿਰੀ ਸੁਨਿ ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਮਸਲਤ ਕਰੀ “ਗੁਰੂ ਨ ਸਿਧਾਇ । ਨਿਸ 

ਕੋ ਡੇਰੇ ਬਿਖੈ ਉਤਾਰਹੁ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਪਰਖਨੋ ਜਾਵਿ । ਹੋਤਿ ਵਜਰ ਕੇ 

“ਤੁਰਕ ਦੇ ਭਾਰੇ ਪੂਜਗ ਬਣਕੇ / “ਓਪਰੇ (ਬਣਗੇ) (ਤਦੇ) ਨਰਾਂ_ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ 

(ਅ) ਓਪਟੇ ਨਗਾੰ ਭਾਵ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰੇ ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤਾਂ ਨਿਕਲ 

:7ਣ । ₹ਫਾਰਸੀ ਜਾਮਹ=ਕਪੜਾ । £ੰਜਾਬੀ ਹਵ੮ ਵਿਚ ਜਨਮ; ਜ਼ਾਤ 3 ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ 

ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । 
<9੬( ਪਿਛਲੇ ੧੨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ ] 

ਦੇ ਸਮੈਂ' ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪਜਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੇ ਰ੍ਦ੍ਰ ਜੀ ਉਹ! ਦੇ ਪੀਰ ਨੱਚ ਚ ਸਨ । 

ਅੰਤੇ ਉਨ ਪੀਰਾੰ ਦਾ ਕੇ ਆਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮ£਼ ਹੂਰ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨ=ਆਂ ਨੂੰ ਬਟੁਤ 

ਮੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋ ਸਕਦਾ। ਕਵਿ ਜੀ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਿਕ? ` ਢਾ ਵਿਸਥਾਰ 

ਕਰਕੇ ਦੁ ਸਿਆ ਦੈ, ਏ& ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੧ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ “ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ” 
ਲਫਜ਼ ਏਸ ਵੇਲੇ ਗੁਦੂ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



%%-. 

ਟਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫ਢ੨ਦ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੪੬, 

੮ਖਸਦ ਕਰੀਯਹਿ ਆਪ ਕਰਹ ਜ਼ਾਰਤ ਦਰਸਾਇ”” । ਇਮ ਕਹਿ ਪਣੇ 
ਇਪਾਂਹੀ ੫ਦੁੱਦੇ ਵਿਗ ਸਤਿਰ ਚ ਫ ਕਹੀ 1ਨਾਇ॥੨੬ “ਹੁਕਮ ਕਰਯੋ ` 
ਉਮਰਾਵ ਆਪ ਗੋ ਡੇਰਾ ਕਰੀਂਅਹਿ ਨਿਸ ਇਕ ਆਇ । ਫਜਰ ਜਾਹੁ 
ਜਿਤ ਵਿੱਛਾ ਟੋ ਦੋਵੈ ਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੁਮ ਅਟਕਾਇ”। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨਹੋ' ਤਬੂ ਦੀਜੈ ਪ੍ਿਬਕ ਲਗਾਇ । ਤਬਹਿ ਪੀਰ ਜੀ ਸਿਵਰ 
ਕਰਹਿੰਗੇ ਜ਼ਾਰਤਿ ਕਰਹਿ ਆਇ 'ਸਮੁਦਾਇ? ॥੨੭॥ ਤਿਨਹੁ ਬੂਇਿ ਉਮ- 
ਰਾਵ ਲਯੋ ਪੁਨ ਬਾਹਰ” ਪੌਰ ਦੁਰਗ ਕੋ ਮਾਂਹਿ।ਅੰਤਰ ਜੈਬੇ ਕੌ ਮਗ ਢਿਗ 
ਢਿਗ ਤਿਹ ਠਾਂ ਤੈਬੂ ਦੀਨਿ ਲਗਾਇ । ਨਬੀ ਗ਼ਠੀ ਖਾਂ ਗਮਨੇ ਅੰਤਰ 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਚਾਤ ਚਲਗਇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੁਗ 
ਪਾਛਲ ਪਾਵੇ ਸੀਸ ਉਠਾਇ ॥ ੨੮ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਪੌਰ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਰ ਕਰਿ 
ਦਤੀ ਪੋਰ ਕੇ ਕੁਛ ਅਗਵਾਇ । ਤੈਬੂ ਬਿਥੈ ਪਰਖੈਕ ਉਤਾਰਜੋ ਪੰਜਹੁੰ ਬੈਠੇ 
ਢਿਗ ਦਰਸਾਇ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਪੁਨ ਨਰ ਆਯੋ “ਤੁਮ ਸੋਂ ̀ ਕਹਿ 
ਭੋਜਜੋ ਉਮਰਾਇ ।-ਕਹੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਆਨ ਜਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੱਯਦ ਦੇਹ 
ਬਤਾਇ॥੨੯॥ਤ ਤਮ ਜਾਨ ਪਾਇਗੋ ਆਗੇ ਜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾਵੈ ਆਇ। 
ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੈ ਇਹ ਠਾਂ ਰਹਿ ਹੋ=-ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ!” । ਸੀ 
ਗੁਰ ਸੂਨਿ ਮੁਖ ਤੋ ਫੁਰਮਾਯਹੁ“ਸੱਯਦਬਸੈਨੂਰਪੁਰਿ ਬਾਇੰ।ਅਬਿ ਮਾਛੀ- 
ਵਾਰੇ ਹੈ ਦਲ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕੌ ਬੂਝਹਂ ਲੋਹ ਬੁਲਾਇ॥੩੦॥ਅਬਿ ਨਰਜਾਇ 
ਹਕਾਰਨ ਕਰਿ ਹੈ ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਲੌ ਸੋ ਚਲਿ ਆਇ? । ਇਮ ਸਨਿਕੈ ਉਮ- 
ਰਾਵ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਪਠਜੋ ਸਊਰ “ਜਾਹਿ ਉਤਲਾਇ । ਨੂਰ ਪੁਰੇ ਕੌ ਸੱਯਦ 
ਦਲ ਮਹਿੰ ਅਮੁਕ ।ਸਵਰ ਮਹਿ ਲ੍ਯਾਉ ਬੁਲਾਇ”। ̀ ਗਮਨਯੋ' ਚਢਿਕੈ 
ਮਾਛੀਵਾਰੇ ਗੁਰ ਤੈਬੂ ਮਹਿ ਟਿਕੇ ਸੁਹਾਇ 1੩੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਰਜ 
ਰਟੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਟੇ“ਹਾਜੀ ਏਖ ਬਨਾਵਨ 1੍ਸਿਗ ਬਰਨਟੈਂ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣ ਚੌਟ੍ਦਿੰਸਤੀ ਸੰ:॥੪੬॥ 
"ਭਵ ਆਪ ਦਰ£ਨ ਕਟੇ ਤ ਦੇਖੋ । “ਕਿ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੰਦਰਵਾਰ । ੧੯ੱਛ 
ਲਓ। "ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਨਰਪਰੀਏ ਸੇਯਦ ਦਾ ਨਾਮ “ਇਨਾਯਤ ਅਲੀ” 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਫ ਟੋਰ ਵੋ ਨਾਮ ₹'ਸੈ ਹਨਦੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਂਦੇ ਗਏ:-ਕਾਜ਼ੀ ਪੀਰ ਮੁਟੰਮਦ 
ਸਲੋਹ ਵਾਲੇ ਤੇ 7ਜਦ ਹਸਨਅਲੀ ਮੋਠੂ ਮਾਜਰੀਆਂ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਗੁਦੂ ਜੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਇਹ ਬੜੇ ਉ₹ੇ ਪੀਰ ਹਨ । ਪਰ-ਜਿਸ ਦ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਸ ੮ ਕਮਨਾਮਾ ਵੱਸੀਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਪੀਰ 

& = ..੬. ਮੁਦੰਮਦ” ਸੱਯਦ ਨੂਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸੀ । ਸੱਯਦ ਟੂਰਪੁਰੀਏ ਦਾ ਣੁਛ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਅੰੂ ਦੇ ਅੰਕ 
੧੫, ੧੬ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਗਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਦਜ । - (੫੯੩੦) ਹਿਤ ੬ । ਅੰਸੂ 67. 

੭. (ਕਿਰ ਭੇ ਭੇਟ । ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਸੱਯਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ਸਿਧਜਾ ਹੋਈ ਆਨਿ ਜਬਿ ਤਬਿ ਉਮਰਾਵ ਹਕਾਗਿਕਹਜੋ ਬਬਰਚੀ . 
ਕੋ ਭਲੋ “ਖਾਨਾ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰ ॥੧॥ ਸ੍ਰੇਯਾ ੬੮॥ ਪੀਰ ਅਹੈ' ਉਚ ਬਾਸੀ 
ਸੱਯਦ ਜੁਗਤ" ਮੁਰੀਦਨ ਖਾਨਾ ਖਾਨ । ਸੁਧਿ ਕੋ ਦੇਹੁ ਤਕਾਰ ਜਬਿ ਹੋਵੈ? 
ਸ਼ਨਓ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨ । ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੇ ਪਾਕ ਬਨਾਯੋ ਆਮਿਖ 
ਆਦਿਕ ਜੇਤਿਕ ਜਾਨ । ਤਬਿ ਉਮਰਾਵ ਪਠਜੋ ਇਕ ਨਰ ਕੋ “ਜਾਂਹੁ ਪੀਰ 
ਢਿਗ ਲਯਾਵਨ ਠਾਨਿ”।੨॥ਤਤਛਿਨ ਚਲਿ ਸਤਿਗਰ ਢਿਗ ਆਯੋ ਹਾਬ 
ਜੋਰ ਕਰਿ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ । “ਖਾਨਾ ਖਾਨ ਪੀਰ ਜੀ ਚਲੀਅਹਿ ਕਰਤਿ 
ਹਕਾਰਨ ਬਿਤਉਮਰਾਇਮਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਬੋਲਤਿਸ ਨਰਸੋ' “ਪੀਰ ਨਹੀ 
ਖਾਨੇ ਕੋ ਖਾਇ। ਰੋਜ਼ੇ ਰਹਤਿ ਹਮੇਸ਼ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਏਕ ਸਮੈਂ ਇਕ ਜੌ 
ਮੁਖ ਪਾਇ ॥੩॥ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਹੈਂ ਮੈਗ ਹਮਾਰੇ ਸੋ ਆਵਹਿੰ ਦੇ ਖਾਨਾ ਖਾਨ। 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਭਾਖੀ “ਏਵ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ? । 
ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੰਘਨ ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰੇਓਕਿਮ ਹਮ ਬਚੈਂਕੌਨ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਿ ਆਪ 
ਅਹੋ ਸਮਰੱਥ ਸਭੀ ਬਿਧਿ ਕਰੈ' ਤਬਾ ਜਸ ਹਇ ਵੁਰਮਾਨ”॥੪॥ਸਤਿਗਰ 
ਕਹਦੋ “ਨ ਮੈਸਾ ਕੀਜੈ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਬਦਨ ਅਲਾਇ । ਖੂਰਬ ਭੈਂਟ 
ਉਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਹ ਮੁਖ ਪਾਇ। ਕਿਤਿਕ ਅਹਾਰ 
ਬੈਧ ਲਿਹੁ ਪਾਲੇ ਸੋ ਸਮੀਪ ਹਮਰੇ ਲੇ ਆਇ। ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਨ” 9 ਅਚੁਹੁ 
ਅਹਾਰਨ; ਮੰਤੁ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬਾਇ॥ ੫॥ ਤਿਹ ਨਰ ਜਾਇ 
ਕਹਜੋ ਉਮਰਾਵਹਿ €ਟੋਜ਼ੇ ਰਹੈ ਸੁ ਪੀਰ ਹਮੇਸ਼। ਇਕ ਜੌਂ. ਏਕ ਗਮੈਂ ਮੁਖ 
ਪਾਵਹਿ ਇਮ ਤਨ ਸਾਧਜੋ ਰਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਸੈਗ ਮੁਰੀਦ ਪੰਚ ਸੇ ਖਾਵਹਿਂ 
ਹੁਕਮ ਕਰਹੁ ਤੋ ਲਾਇ ਅਸ਼ੇਸ਼”। ਸਨਿਕੈ ਭਨਜੋਂ “ਜਾਹੁ ਤਿਨ ਆਨਹੁੰ 
ਲਖਿਯਤਿ ਪੀਰ ਦੀਹ ਦਰਵੇਸ਼” ॥੬॥ ਪੁਨ ਨਰ ਆਯੋ ਪੰਚ ਹਕਾਰੇ ਗੁਰ 
ਕੇ ਕਹੇ ਕਰੀ ਪਰਤੀਤ । ਉਠਿ ਗਮਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਥਲ ਤਬਿ ਜਜੋ 
ਉਮਰਾਵ ਸਥਿਰਤਾ ਕੀਤ । ਤੁਰਕ ਅਪਰ ।ਕੋਡਿਕ ਹੈਂ ਤਿਸ ਢਿਗ ਗੁਰ 
ਗਾਬਾ ਕੁਹਿ ਅਚਰਜ ਚੀਤ । “ਨਾਖਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਜੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰਜੋ ਬਿਚ ਤੇ 
ਨਿਕ ਸਿ ਗਯੋ ਨਿਰਭੀਤ'।੭॥ਸਭਿਹਿੰਨਿ ਬੀਚ': ਬਠਾਵਨ ਕੀਨੇ ਖਾਨੋਹਿਤ 
ਖਾਨਾ ਅਨਵਾਇ । ਬੂਛਤਿ ਬਾਤ “ਪੀਰ ਇਹ ਕੈਸੋ ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ ਕਹਾਂ 
“ਸਮੇਤ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ (ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ ਕਿ) । ੧(ਜਦੋਂ) ਸੱਦਣ । 



ਸਰ ਗੁਰ'ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੧ ) `ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਹੂ 8੭, 
ਕੋ ਜਾਇਉ”ਨਬੀ ਗ਼ਨੀਖਾਂ ਸਹਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ ਤੀਨੋ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਸੁਨਮਇ। 
“ਮਹਾਂ ਮੌਜ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਬਿਚਰਤ ਨਹਿ ਕਾਰਜ ਕੁਛ ਹੋਤਿ ਲਖਾਇ 
॥੮॥ਕਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੈ' ਪਿਖਤ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹ ਕਿਹ ਕੌ ਸੁਪਦ'ਅਪਦਾਪਾਇ 
ਮੱਕੇ ਜ਼ਾਰਤ ਕਰਤਿ ਮਸਤ ਭੇ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਨ ਕੋ ਸਮਤਾਇ”।ਇਤਨੇ 
ਮਹਿ ਖਾਨਾ ਲੈ ਆਏ ਬਡੇ ਰਕੇਬ ਭਰੇ ਸਮੁਦਾਇ । ਇਕ ਤੋ ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ - 
ਕੌ ਢੀਨਹੁੰ ਦੋਨਹੁੰ ਆਗੇ ਧਰਜੋ ਬਨਾਇ॥ ੯॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ 
ਸਿੰਘ ਕੌ ਇਕ ਰਕੇਬ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਦੀਨ।ਇਕ ਰਕੋਬ ਉਮਰਾਵ ਲਯੋ ਤਬਿ 
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਲੀਨ । ਅਪਰ ਤੁਰਕ ਜੁਗ ਜੁਗ। ਕੈ ਤੀਨਹੁ 
ਲੈ ਰਕੇਬ ਕੋ ਖਾਵਨ ਕੀਨ । ਕਰਦ ਨਿਕਾਰੀ ਸਿੰਘਨ ਕਰਿ ਲੋ ਸੱਤਿ. 
ਨਾਮ ਕਹਿ ਵੇਰਿ ਪ੍ਰਬੀਨ॥ ੧੦ ॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਰਦ ਹਾਬਿ ਧਰਿ 
ਵਿਚ ਰਕੇਬ ਫੇਰੀ ਕਰਿ ਕਾਰ । ਤਬਿ ਉਮਰਾਵ ਸੈਦੇਹ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਹਿਤ 
ਬੂਨ ਕੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰ । “ਇਹ ਕਯਾ ਕਰਹੁ ਕਰਦ ਤੁਮ ਵੇਰਹ ਮਕਰੂ” 
ਕੀਨੋ ਖਾਨ ਅਹਾਰ। ਤੁਰਕਨਿ ਬਿਖੈ ਕੌਨ ਇਮ ਕਰਤਾ ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਰੀ 
ਕਰਦ ਕੀ ਕਾਰ॥॥੧੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਯ ਉੱਤਰ£ਜਬਿ ਮੱਕੇ 
ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਨਈ ਰਸਮ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਤਹਿ ਤੋ ਸਭਿ ਕਿਛ ਲੋਹੇ 
ਤੋਂ ਬਨਿ ਆਇ । ਅੱਵਲ ਖਾਨੇ ਮਾਂਹਿ ਕਰਦ ਛੁਹਿ ਪੁਨ ਹਦਿ ਪਾਕ ਖਾਨ 
ਕੇ ਭਾਇਤਬਕੇ ਹਮਰੇਪੀਰ ਬਖਾਨਜਯੋਂ-ਖਾਨਾਖਾਹੁ ਕਰਦ ਨਿਤਛ੍ਰਾਇ-” 
॥੧੨॥ਤਬਿ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਖਾਨਾ ਖਾਯਹੁ ਸਿੰਘੀਨ ਆਗੇ ਭਯੋਕਰਾਹਿ। 
ਅਰਧ ਰਕੇਂਬ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਸ਼ ਜੋ ਖਾਇ ਤਿਹਾਵਲ ਤਿਸ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। 
ਦਿਸ਼ ਉਮਰਾਵ ਹੁਯੋ ਤਿਮ ਆਮਿਖ ਭੱਖਨ ਕਰਤਿ ਲਖਹਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹਿ। 
ਬਿਸਮਹਿੰ ਭਏ ਸ੍ਰਾਦ ਪੰਚਾਂਮਿ੍ਿਤ ਗੁਟੂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਣੀ ਇਹ ਆਇ ॥ ੧੩ ॥ 
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘਨੇ ਪਾਲੋ ਬਾਂਧਜੋ ਕੁਛਕ ਅਹਾਗਪਾਨਪਖਾਰੇ 
ਪਾਨੀ ਲੋ ਕਰਿ; ਚਲਿ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਵਾਰ । ਬੂੜਯੋ “ਆਨਤੋ ਹੈ 
ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ?” ਦੋਨੋ ਦਿਯੋ ਦਿਖਾਇ ਉਚਾਰ । ਕਹਤੋ ਗੁਰੂ “ਸੈਭਮਰ 
ਰਾਖੀਏ ਹਮ ਜਾਚਹਿ ਤਬਿ ਦੇਹ ਦਿਖਾਰਿ॥੧੪॥ ਨਿਸਾਂ ਬਿਖ ਤੋਬੂ ਮਹਿੰ 
ਸੁਪਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਕ ਪਰ ਥਿਰੇ ਜਗੈਤਿ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਚਢਜੋ ਤਬਿ ਸੂਰਜ 
ਸੱਯਦ ਆਨਮੋਂ ਬੋਲਿ ਤਰੇਤ।ਬਾਸੀ ਨੂਰਖੁਰੇ ਕੀਸ਼ੂਭ ਮੜਿਮਗਖੁਦਾਇਕੇ 
ਸਰਾਪ ਦੇਕੇ । “ਪ੍ਰਣ ਯੋਗ । [ਐ, ਮਕਰੂਹ=ਕੁਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖ਼ੂਰਜ। ( ੫੯੩੨) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੰਠ ਬ2. _ 

ਮਿਲਨਿ ਚਲੌਤਿ।ਕਈ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮੇਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਪਰ 

ਭੁਗਟੈਤ॥੧੫॥ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਹਕਾਰਨ ਗਮਨਜੋ ਤਿਹ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਦਈ 

ਬਤਾਇ। ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਸੱਯਦ ਤਾਂਹਿ ਸ਼ਾਹਦੀ ਹੇਤ ਬੁਲਾਇ। 

ਜਾਨਿ ਗਯੋ ਸਗਰੀਬਿਧਿ ਸੋ ਤਬਿ-ਮੈਂ ਗੁਰ ਕਾਜ ਬਿਖੈ ਅਬਿ ਆਇਪੈਨ, 

ਜਨਮ ਮੇਰੋ ਸੁੜ੍ਰਿਤਾਰਥ ਗਨ ਸੁੱਕ੍ਿਤ ਕੌਫਲ ਸੁਭਪਾਇ-॥੧੬॥ਆਯਟੁ 

ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੌਰ ਇਕ ਤੰਬੂ ਲਗੋ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀਨ। ਬਿਚ ਪ੍ਮਕ ਪ੍ਰ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਤਿ ਕਰੀ ਚਿਨਾਰੀ ਚੀਨ।ਬੈਦਨ ਕਰਨਿ ਚਲਯੋ ਜਬਿ 

ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਤਿਸ ਕੌ ਸ਼ਾਰਤ ਦੀਨ । “ਹਮ ਸਮੀਪ ਅਜਹੂੰ ਨਹਿੰ 

ਆਵਹੁ ਤੁਰਕ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚਿ ਪ੍ਰਬੀਨ” ॥ ੧੭ ॥ ਜਾਨਿ ਗਯੋ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਸ਼ੈ ਹਟਜੋ ਤੁਰਤ ਹੀ ਅੰਤਰ ਓਰ । ਜਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਰਕਨ 

ਕੋਰੀ ਪਹੁੰਚਕੋ ਜਾਇ ਸੁ ਤਾਂਹੀ ਠੌਰ। ਕਰੀ ਸਲਾਮਾਲੇਂਕਮ ਬੈਠਯੋ ਸਾਂਦਰ 

ਸਭਿ ਜਹਿ ਭਏ ਬਹੋਰ' । ਤਬਿ ਉਮਰਾਵ ਬੂੜਿਬੇ ਲਾਗਜੋ “ਇਹ ਸੱਯਦ 

ਉਤਰਜੋ ਬਿਚ ਪੋਰ ॥੧੮॥ ਪੂਰਬ ਕਿਤ ਦੇਖਜੋ ਕੈ ਨਾਹਿਨ ਅਹੈ ਪਛਾਨ 

।ਕ ਤੁਮਰੀ ਨਹੌਂਹ ਊ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਗੁਰਬੇਸ ਅਪਰ, ਧਰਿੰ ਨਹਿ ਲਸ਼ਕਨ 

ਬਚ ਤੇ ਕਿਤ ਜਾਹਿ। ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵਲ ਬਿੰਚਲਾਇ ` 
ਦਯੋ ਰਣ ਮਾਂਹਿਅਬਿ ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਨਿਕਸ ਗਯੋ ਕਿਤ ਖੋਜਤਿਹੈਂ ਤਮਾਮ 

ਚਿਤ ਲਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਯਾਂਤੇ ਇਹ ਹਾਜੀ ਅਟਕਾਯੋ; ਚਹੈ' ਸ਼ਾਹਦੀ; ਦੇਹੁ 

ਬਤਾਇ। ਪੂਰਬ ਮਿਲਯੇ ਬਿਲੋਕਜੋ ਜੇ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਕਹੀਐ ਸਮੁੜਾਇ। 

ਭਾਖਤਿ'-ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ਾਂ ਰਖ ਹਮੇਸ਼ ਤਪਤਾਇ'। ਡਾਲਤਿ 

ਮੁਖ ਮਹਿ ਇਕ ਜੌਂ ਬਿਚਰਤਿ ਮੌਜ ਆਪਨੀ ਮਹਿ ਹਰਖਾਇ-” ॥੨੦॥ 

ਸੁਨਿ ਸੱਯਦ ਵਿਚ ਸਭਾਂ ਉਚਾਰਯੋ “ਇਹ ਤੋ ਪੋਰਨ ਪੀਰ ਮਹਾਨ । ਮੁਖ 

ਤੇ ਕਹੇਂ ਸਵਲ ਹੁਇ ਤੂਰਨ, ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ; ਰਿਸੇ ਕਰਿ ਹਾਨ”। ਉਰ 

ਅਚਰਜ ਸੈਂ“ ਇਹ ਅਟਕਾਏ;ਤੁਮ ਕੌ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।ਕਹੈਂ ਬਾਕ 

ਤੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਉਲਟ ਦੇ' ਅਤਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ ॥ ੨੧ ॥ ਤੂਮ 

ਸੋਂ ਛਿਮਾ ਕਰੀ ਨ ਕਹਜੋ ਕੁਛ ਅਪਨੇ ਭਾਗ ਭਲੇ ਲਿਹੁ ਜਾਨ । ਅਨਿਕ 

ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਰਘੀਨੇ ਕੀਨੇ ਸਵਲਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬਖਾਂਨ/ਅਬਿ ਬਖਸ਼ਾਂ- 

ਪਜਿਏੇ ਕੱਟੇ ਹਏ ਹੋਏ ਸਨ। “ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ । “ਤਪ ਤਪਦੇ ਹਨ। 5 ਸੇਹਰ) ਕਰਨ ਤਾਂ 

ਲਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਗੂਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ । “ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹਾਂ ਗਿ । 



ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੩੩ ) ਦੁਤ ੬ । ਸੰ£ ੩੭. 

ਵਹੁ ਖੈਦ ਕਦਮ ਤਿਨ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਾੰਰ ਬਿਨੈ ਮਹਾਨ । ਕਰਹੁ ਖਲਾਸੀ 
ਸ਼ਰੇਛਾ ਬਿਚਰਹਂ, ਜਾਮਾ ਪਾਕ;ਜ਼ੁਹਦ" ਬਡ ਠਾਨਿ” ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਉਮਰਾਵ 

ਡਰਕੋ ਉਰ ਅੰਤਰਾਂ' ਤਤਛਿਨ ਉਠਜੋ ਸਹਤਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ 
ਕਹਿ ਅਨਵਾਯੋ ਸੱਯਦ ਮੈਗ ਆਇ ਕਰ ਬੈਦਿ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਬੈਠਿ 
ਗਯੋ ਢਿਗ ਬਿਨਤੀ`ਬੋਲਯੋ “ਪੀਰ ਬਿਲੌਦ ! ਅਟਕਾਵਨ ਕੀ ਕੀਨਿ 

ਅਵੱਗਤਾ ਸੋ ਬਖਸ਼ਹੁ ਤਮ ਹੋ ਬਖਸ਼ਦ॥੨੩॥ਅੱਗੂ ਪੰਚ ਸੈ ਧਰੇ ਰਜਤਪਣ 
ਅਪਰ ਸੁਭਟ ਤਹਿ ਭੇ ਸਮੁਢਾਇ।ਸਕਲ ਚਢਾਵਨ ਲਗੇ ਦਰਬ ਕੌ ਪਿਖਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇ । “ਤਮ ਕੋ ਨਹੀ' ਦੋਸ਼ ਪਰਬਸ ਹੋ, ਹਮਰੋ 

ਕਹਾਂ ਘਟਜੋ ਇਸ ਥਾਇ।ਸੁਖਸੋਂਨਿਸਾ ਬਸੇ ਅਬਿ ਗਮਨੰ',ਚਿਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ 
ਦੇਹੁ ਗਵਾਇ! ॥ ੨੪ ॥ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਨਿ ਅਪਨੇ ਪਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਹਾਥ ਬੈਦਿ 
ਕਰਿ ਕਹਿ ਉਮਰਾਇ । “ਗਮਨਹੁ ਇੱਛਾ ਜਹਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਫੋਰ ਦਰਸ ਸੋ 

ਕਹੁ ਢਿਹੁ ਆਇ॥ਇਮ ਕਹਿ ਉਠੜੋ ਗਲ ਜਵ'ਅੰਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਲੀਘ 
ਲਯੋ ਉਠਵਾਇ । ਤਹਿ ਤੋ; ਗਮਨ ਕੀਨ ਮਗ ਆਛੇ ਢਾਰਹੁੰ ਸਿਰ ਧਰਿ 
ਚਲੇ ਉਠਾਇ ॥ ੨੫ ॥ ਜਥਿ ਕੌਸਕ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗਮਨਤਿ ਤਬਿ ਸੱਯਦ 

ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਆਇ। ਬੇਵਨ ਕਰੀ ਪਦਮ ਸਮ ਕਦਮਨ “ਸ੍ਰੀ ਪੂਰ੍ਭੁ!ਮੇਂ 
ਸਭਿ ਕਹੀ ਬਨਾਇ।ਜੇਪਸ਼ਚਾਤ ਹੋਇ ਕਛ ਨਿਰਨੰਤਬਿਰਾਵਰ ਕੀਚਹੋਂ' 

ਸਹਾਇ ।ਨਹੀਂ ਅਵੱਗਾ ਕਰਹਿ ਤੁਰਕ ਮਮ, ਇਮ ਬਾਂਛਤਿ ਮੈਂ ਆਯਹੁ 

ਧਾਇ? ॥੨੬॥ ਦੇਖਿ ਦਯਾ ਨਿਧਿ ਬਿਹਸ ਬਖਾਨਕੋ “ਤੁਮ ਕੋ ਤਾਤੀ ਲਰੀ 
ਨ ਬਾਇ। ਜੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਹਿੰ' ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਹੋਤਿ ਸਹਾਇ 

ਖ਼ੁਢਾਇ । ਕਿਸੂ ਵਸਤ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ਦਰਬ ਅਤੋਟ ਖਰਚ ਐ ਖਾਇ। 

ਕਾਗਦ ਕਲਮਦਾਨ ਜੇ ਤੁਮ ਢਿਗ ਲਿਖਹਿੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ“ ਲਿਹੁ ਪਾਇ 
॥੨੭॥ਹਮਰੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਮਾਨਹਿੰ ਕੁਲ ਤੇਤੀ ਧਨਕੋ ਨਿਤਪਾਇ'। 
ਸੁਨਿ ਸੱਯਦ ਕਾਗਦ ਤਬਿ ਦੀਨਸਿ ਲਿਖਕੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਖਦਾਇ 

ਲੈ ਕਰਿ ਕਰ ਧਰਿ ਭਯੋ ਪਰਮੋਢੜਿ ਬੇਦਿ ਕਦਮਾਂ ਕੋ ਹਟਜੋ ਸਿਧਾਇ , 

“ਜੁਹਦ=ਪਾਰਸਾਈ, ਤਪੱਸਿਆ, ਨਫਸਾਨੀ ਖ੍ਰਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਪਾਉਦੀ । “ਕਿਲੋ ।“ਜੇ 

ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ । ਏਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਪਕਾਰ । “ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 

ਗੱ ਹੁਕਮਨਾਮਾ । #ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ । #ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਦੋਂ ਬੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਕੀਰਾਂ 

ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਂ ਡਰਦੇ ਹਨ । ।ਲੱਲ ਨਾਮ ਸੀ ਏਸ ਫਿਕਾਣੇ ਢਾ । 



ਮਰ! ੧੦ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ (੫੯੩੪) ____ਰਿਤੁ੬। ਅੰਸੂ ੪੮, 

ਸਰੀ ਪ੍ਭੁ ਚਲੋ ਪ੍ਰਯੈਕ ਅਰੂਵੇ, ਚਾਰਹੁੰ ਸਿਰ ਪਰ ਲੀਨਿ ਉਠਾਇ ॥੨੮ ॥ 
ਕੈਸ ਪਿਛਾਰੀ ਲਰਕਤਿ ਸੁੰਦਰ; ਸ਼ਾਮ _ਚਾਦਰਾ ਉਪਰ ਲੀਨਿ । ਦੀਰਘ 
.ਸ਼ਮਸ਼, ਪਿਰਾਹਨ" ਗਰ ਮਾਂਹੋਂ ਮੁੱਠਾ ਮੋਰ ਪੰਖ ਕੋ ਕੀਨਿ।ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰ 
ਪਰ ਕਬਿ ਢੇਰਤ, ਚਹੁੰ ਪਾਵਨ ਪਰ ਬੈਧਿ ਸੁ ਦੀਨਿ । ਉਪਰ ਛਟੀਅਨ 
ਕੀ ਕਰਿ ਛਾਯਾ, ਚਾਦਰ ਤਾਨਿ ਕਰੀ ਹਿਤ ਚੀਨ॥੨੯॥ਵਤਿਸ਼ਹ ਗੁਰੂਪ੍ਤਾਪ 
ਮੁਰਜਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਵਮ ਰੁਤੇ/ਸ਼੍ਰੀਗੁਟੂ ਪਯਾਨ”ਪਸਗ। ਬਰਨਨ ਨਾਮਸਪਤ ਚੱਤ੍ਾਵਿੰਸਤੀ ਅੰ(8੭। 

ਬ੮, (ਫੱਤੋ ਨੇ ਪੈ ਟੀ ਨਾਂ ਦਿਤੀ । ਮਾਲਵੇ ਪਹੈਚਣਾ। । ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ ਖਾਂ ਵਿਦਾ]। 
ਦੌਹਰਾ॥ਸਨੋ ਸਨੋਂ ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਕਿਤੇਕ(ਗਾਮਕਨੇਚਾੱਪਹੂਚ 
ਕੌ ਬਿਰ ਹ੍ਰੋ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਸਹਿ ਤਿਸ 
ਮਾਂਹਿ। ਜਾਟ ਜਨਮ ਫੱਤਾ ਕਹਿ ਤਾਂਹਿ। ਨਿਕਟ ਆਇ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਰੇ। ਕਰੀ ਢਿਨਾਰੀ ਹ੍ਰੋ ਤਬਿ ਨੇਰੇ ॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਛਾਨੇ। 
ਹਥ ਬੇਦਿ ਕਰਿ.ਬੈਦਨ ਠਾਨੇ । ਬਿਰੜੋ ਸਮਪ ਬੈਠਿਗਾ ਜਬਿਹੂੰ । ਦੇਖਿ 
ਪ੍ਰਕੂ ਦਿਸ਼ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿਹੂੰ॥੩॥“ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਮੋਹਿ ਫੁਰਮਾਵੇਂ । ਭੋਜਨਾਦਿ 
ਆਨ ਮੈਂ; ਖਾਵੋ । ਅਪਰ ਸੇਵ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਹੋਇ। ਕਹੀਅਹਿ ਆਪ 
ਕਰੋਂ ਸੈਂ ਸੋਇ! ॥੪॥ ਸ਼੍ਰ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। “ਅਹੈ ਤਰੇਗਨ ਜੋ 
ਘਰ ਤੋਰੇ । ਸੋ ਅਬਿ ਆਨਿ ਦੇਹ ਹਮ ਤਾਂਈ । ਚਢਿ ਤਿਸ ਪਰ ਗਮਨੈਂ 
ਅਗਵਾਈ? ॥੫॥ ਸੁਨਿ ਵੱਤੇ ਚਿਤ ਬੀਚ ਬਿਯਰੀ।ਕਹੈ ਕਿ “ਆਨੋਂ ਆ੫ 
ਅਗਾਰੀਇਮ ਕਹਿ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗਯੋ ।ਤਤਛਿਨ ਜ਼ੀਨ ਨਿਕਾਰੜਿ ., 
ਭ੧॥੬॥ਅਲਪ੫ ਤੁਰੈਗਨ ਪਰ ਸੋ ਪਾਇ । ਲੋਆਯੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਹਿਸਾਇ। 
ਬੜਵਾ ਬਡੀ ਨਹੀ' ਤਬਿਆਨੀ।-ਲੈ ਜੈ ਹੈਂਕਿਤ” ਕੋ ਮਨਜਾਨੀ॥੭॥ਘੇਰੋ 
ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਤਜਿ ਆਏ । ਕੈ ਜਾਨੈ ਅਥਿ ਕਿਤ ਚਲਿ ਜਾਏ ਬਡੀ ਤੁਰ- 
ਗਨ ਬਹੁ ਧਨ ਕੇਰੀ। ਤਿਸ ਦੋਬੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ-॥੮॥ ਏਵ ਬਿਚਾਂ- 
ਰਭਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਸੋਗ ਤੁਰੇਗਨ ਛੋਟੀ ਲਯਾਯੋ । ਖਰੀ ਕਰੀ ਜਬਿ 
ਆਨਿ ਅਗਾਰੀ । ਦੇਖਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ॥ ੯ ॥ “ਸੁਨਿ ਵੱਤਾ 
ਇਹ ਲਘੁ ਟਟਵਾਂਣੀ“ । ਨਹਿੰ ਅਰੂਵਿਬੇ ਲਾਯਕ ਜਾਟੀ।ਨਹਿਂ ਅਸਵਾਰੀ 
ਹਮ ਕ੍ਯਿ ਮੇਸੀ। ਲਯਾਇ ਵਿਖਾਈ ਤੈਂ ਤੈ ਅਬਥਿ ਜੈਸੀ ॥ ੧੦ ॥ ਜੋ ਥੜਵਾ 

. ਕਿੱਥੇ ਲੋ ਜਾਣਗੇ। “ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਹੈ । 
₹ਪ:-ਕਨੋਰ । ਪਰ ਠੀਕ ਨਾਮ 'ਕਨੇਚ” ਹੈ । ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ।, 



ਮਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੩੫ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰ੧ ੩੮. 

ਤੁਝ ਸਦਨ ਬੜੋਂਰੀ । ਤਿਸ ਕੋ ਲਜਾਉ; ਜਾਉ ਇਸ ਬੇਰੀ? । ਹਾਬ ਜੋਰਿ 

ਤਬਿ ਜਾਂਟ ਉਚਾਰੀ । “ਮੋਰ ਜਮਾਤਾ ਆਇ ਅਗਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਤਿਸ ਪਰ 
ਜ਼ੀਨ ਪਾਇ ਚਢਿ ਗਯੋਅਬਿ ਲੋ ਹਟ ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਭਜੋ।ਕਜਾ ਜਾਨੈ ਸੋ 
ਕਬਿ ਚਲਿ ਐਹੈ।ਤਬਿ ਲੌ ਠਹਿਰਨ ਨਹਿ ਤੁਮ ਹ੍ਰੈ ਹੈ॥੧੨॥ਸੁਨਤਿ ਜਾਣ 
ਤੋ ਗੁਰ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । “ਕਯੋਂ ਵਲਾਉ ਕਰਿਬੇ ਚਿਤ ਚਹਜੋਮਕਿਤਿਕ ਦੂਰ 
ਤੋ ਹਮ ਦੇ ਮੋਰ । ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਲੋ' ਔਰ” ॥੧੩॥ ਸੁਨ ਵੱਤੇ ਬੋਲਯੋ 

ਪੁਨ ਕੁਰ/ਕਹਉਂ' ਸਾਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ/ਨਹੀ' ਵਲਾਉ ਕਰਨ ਕੋ ਜਾਨੋ'। 

ਗਯੋ ਜਮਾਤਾ ਲੇ ਕਰਿ,ਮਾਠੋ'॥੧੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੁ ਰਿਸ ਕਰਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰ 
“ਨਹਿ ਬੜਵਾ ਨਹਿੰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰਾ । ਕੂਰ ਕਹਿਨ ਤੇ ਦੋਨਹੁੰ ਗਏ” । 
ਢਿਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲਤਿ ਭਏ ॥ ੧੫ ॥ ਤਬਿ ਫੱਤਾ ਗਮਨਜੋ ਘਰ 

ਮਾਂਹੀਲਘ ਬੜਵਾ ਲੇ ਕਜ਼ਿ,ਮੈਗ ਤਾਂਹੀ । ਮਨ ਮੈਂ ਕਹੈ-ਬਡੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ 
ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਹਿਤ ਕੈਸਿਹੁ ਭਾਖੀਂ॥੧੬ਮਜਬਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਅਪਨੇ ਘਰ ਜਾਇ। 
ਲਘ ਘੋਰੀ ਕੋ ਬੈਧਿ ਬਨਾਇ । ਅੰਤਰ ਬਰਯੋ ਬਡੀ ਜਹਿੰ ਖਰੀ । ਡਸ 
ਸਰਪ ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਮਰੀ॥੧੭॥ਗਯੋ ਤਿਮਰ ਮਹਿ ਮਰੀ ਨ ਜਾਨੀ । ਬੈਠਿ 

ਰਹੀ ਅਪਨੇ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਹੇਤ ਉਠਾਵਨਿ ਗੋਡਾ ਮਾਰਯੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਖ 
` ਤੇ ਫਿਚਕਾਰਕੋ ॥ ੧੮ ॥ ਘੋਰੀ ਨਿਕਟ ਸਰਪ ਤਹਿ ਥਿਰਯੋ। ਤਤਛਿਨ 

ਡਸਨ ਜਾਟਕੋ ਕਰਯੋ£ਹਾਇ ਹਾਇ”ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਆਯੋਦ੍ਰੈ ਘਟਿਕਾ ਮਟਿੰ 
੧ ਗਵਾਯੋ ॥੧੯॥ ਇਮ ਮੂਰਖ ਕੋ ਭੁਯੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਕਹਜੋ ਝੂਠ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਕੋ ਪਾਸੀ । ਚਵੇ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤਬਿ ਚਾਲੋਂ । ਸ਼ਕਾਮ ਚਾਦਰਾ ਓਵਿ 
ਬਿਸਾਲੋ॥੨੦॥ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਨਰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ । ਭੋਵ ਪਛਾਨ ਸਕਹਿਂ ਨਹਿਂ 
ਗੁਰ ਕਾ । ਮੋਰ ਪੰਖ ਕਾ ਮੁੱਠਾ ਵਿਰੈ/ਹੈ ਕੋ ਬਡੋ ਪੁਰਖ” ਲਖਿ ਪਰੈ'॥੨੧॥ 
ਆਇ ਨਿਕਟ ਕੋ ਬੇਦਨ ਕਰਿਹੀ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੋਇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਧਰਿਹੀ”। 
ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਮਨਤੇ ਆਏ । ਚਲਤਿ ਗ੍ਰਾਮ ਹੇਹਰਾਂ ਨਿਯਰਾਏ ।੨੨॥ 

ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ ਸਨ ਤਬਿ ਗੁਰ ਕਹੈਂ.। “ਇਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਉਦਾਸੀ ਰਹੈ । ਰਵਿ 

੧6 ਲਓ । “ਦੇਣੇ ਦੇ ਕਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ' ਕਹੀ (ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ?“ ਮੰਨਿਆ 
ਨਹੀਂ) । ੧(ਹਰ ਗਿਸੇ ਨੂੰ) ਇਹੋ ਜਾਣ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਠੋਈ ਵਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ । “ਇਹ ਨਿਸ਼ਦੇ 

ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨ ਵਿਚ । 

ਇਹ ਦਿੰਡ ਤਸੀਲ ਜਗਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਨ ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ____ (੫੯੩੬ ) _, _ ਰਿਤੁ ੬ ਸੰ ੪੮, 
ਅਸਤਜਯੋ ਸੈਧਕਾ ਅਬਿ ਹੋਈ । ਡੇਰਾ ਕਰਮੋ ਚਹੈਂ ਥਲ ਸੋਈ ॥੨੩॥ ਬਹੁਤ 
ਦੂਰ ਹੀ ਅਬਿ ਚਲਿ ਆਏ। ਅੱਗੂ ਗਮਨ ਅਬਿ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਏ। ਇਹਾਂ 
ਜਾਮਨੀ ਬਸਹਿੰ ਬਿਤਾਵੈ' । ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੋ ਅੱਗੂ ਸਿਧਾਵੈ' ॥ ੨੪॥ ਤੁਮ 
ਭੀ ਇਸ ਬਲ ਤੇ ਹਟਿ ਜਾਵਹੁ। ਮਿਲਿ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਿਜ ਦਿਖਰਾਵਹੁ । 
ਆਰੇ ਗਮਨ ਸੁਗਮ ਹੀ ਅਹੈ । ਜੈਗਲ" ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਰਹੈਂ? ॥ ੨੫ ॥ 
ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ ਬੋਲੇ ਤਬਿ ਅਰਜ਼ੀ#ਹਮ ਅਨੁਸਾਰਿ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ । ਜੇ 
ਹਮ ਬਿਨ ਨਹਿ ਸਰੈ ਅਗਾਰੀ । ਹਟਿ ਆਵੈਂ ਦੈ ਦਿਵਸ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੨੬॥ 
ਜੇਤਿਕ ਸੇਵਾ ਬਨਹਿ ਤੁਹਾਰੀ । ਪਰਮ ਲਾਭ ਕੱਲਯਾਨ”ਂ ਹਮਾਰੀ” । ਇਮ 
ਬੋਲਤਿ ਮਗ ਉਲੰਘਜੋ ਸਾਰਾ । ਥਾਨ ਉਦਾਸੀ ਪਹੁੰਦਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੨੭ ॥ 
ਸੂਨੀ ਕਾਨ ਮਹਿਂ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । “ਆਨਿ ਪਹੂਚੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ” । ਉਠਜੋ 
ਸ਼ੀਘ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਯੋਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਲਪਟਾਯੋ॥੨੮॥“ਉਤਰਹੁ 'ਗੂ 
ਆਪਕੋ ਡੇਰਾ । ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਨਿ ਲੀਜੀਐ ਚੇਰਾ। ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਉ 
ਪ੍ਰਯੌਕਾਂ । ਲੇ ਅੰਤਰ ਕੋ ਗਯੋ ਨਿਸ਼ੈਕਾ॥ ੨੯॥ ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰ 
ਡੇਰਾ । ਆਇ ਸਾਧ ਸਭਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾਂ । ਕਰ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠੇ ਪਾਸੀ। 
__ਕਿਭਿਕ ਲੋਕ ਅਰੁ ਸਾਧ ਉਦਾਸੀ ॥੩੦॥ਤੀਨ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਦੋਇ ਪਠਾਨ। 
ਕਹਜੋ ਥਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਭਗਵਾਨ । “ਮਾਨ ਸਿੰਘ!ਤੁਮ ਨਿਸਾ ਮਬਾਰਾ। ਗਏ 
ਹੁਝੇ ਹਿਝੇ ਕਰਨ ਅਹਾਰਾ ॥੩੧॥ ਤਬਿ ਹਮ ਤੁਮ ਮੈਗ ਭਾਖਰੋ ਜੈਸੇ । ਹੈ 
ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਤੈਸੇ॥ਤਬਿ ਤੀਨਦੁੰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ/ਹੁਕਮ 
ਮਾਨ ਪਾਲੇ ਬੈਧਿ ਆਨਾ ॥ ੩੨ ॥ ਸਿਮਰਨ ਰਾਵਰ ਕਰਯੋ ਨ ਕੋਈ । 
ਬੰਧਯੋ ਰਹਕੋ ਅਬਿ ਲੋਂ ਤਿਮ ਸੋਈ ।ਹਮ ਤੀਨਹੁੰ ਨੇ ਬਾਂਧਯੋ ਪਾਲੇ । ਹੁਕਮ 
ਹੋਇ ਤੋਂ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਲੇ? ॥ ੩੩॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਖ਼ਾਈ । “ਅਬਿ 
ਸਭਿ ਹੀ ਕੋ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ। ਕਯਾ ਤੁਮ ਖਾਯੋ ਜਾਨਜੋਂ ਜਾਇ 8ੈਸੇਤੁਮਰੇ 
ਉਰ ਬਿਨਸਾਇ॥੩੪॥ਤਬਿ ਤੀਨਹੁੰ ਖੋਲਨ ਕਰਿ ਪਾਲੋਂ। ਧਰਿ ਕਰਤਲ 
ਪੈਂ'ਸਭਿਨਿ ਦਿਖਾਲੋ। “੍ਰਾਦ ਤਿਹਾਵਲ ਨਿਸ ਮਹਿ ਖਾਏ । ਅਬਿਪਰਖਹ 
ਡਿਸ ਮਹਿ ਤੇ ਲਜਾਏ॥੩੫॥ ਹੇਰਿ ਸਰਬ ਹੀ ਕਹੈਂਕਰਾਹੂ । ਸੈਸੇ ਕਹਾਂ 

` ਕਰਹੁ ਇਸ ਮਾਂਹੂਮੈਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰੁ ਨਰ ਸਾਧ ਉਦਾਸੀ । ਦੇਖਤਿ ਮੈਸੈ ਕੀਨ 
“ਮਾਲਵਾ । “ਦਬ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ । “ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗਿ ਇਹ ਵੇ ਇ ਪਠਾਨ 
ਮਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਟੋਸਾ ਹੱਖ ਸਨ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੩੭ ) ਰੁਤ ੬ । ਅਸੂ ੪੮. 

ਬਿਨਾਸੀਤਏ। ਨਬੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕੌ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਲਖਿ ਕਰਿ ਸੇਵ ਪਮੈਨ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਕੈਚਨ ਕੈਕਨ ਜਰੇ ਜਰਾਵਨ" । ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੇ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾ- 
ਵਨ ॥੩੭॥ ਬਹੁਰ ਪਟਾ ਕਾਗਤ ਲਿਖ ਦੀਨ । ਸਭਿ ਸੈਗਤ ਪਰ ਆਗਜ਼ਾ 
ਕੀਨਿ । ਪਇਨਹੁੰ ਕਰੀ ਮਮ ਸੇਵ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਿਖ[ਮਾਨਹ” ਇਨ ਕੋ ਸਭਿ 
ਕਾਲਾ॥੩੮॥ਸੈਗਤਿ ਦੇਹਿ ਸੇ ਸੇਵ ਮਮ ਸਟਾਂ?। ਕਰੇ ਵਿਦਾ ਲਿਖਿ ਦੀਨਸਿ 
ਪਟਾਂ। ਅਧਿਕ ਅਨੰਦੇ ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨੇ ਪੁਨਹਿ ਪਿਛਾਰੀ 
ਮੁਰਿਕੈ ॥੩੯॥ ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਤਬਿ ਰਹੇ । ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇਖਿ ਇਮ 
ਲਗੇ।-ਚਾਹੈ' ਰਹਯੋ ਅਬੈ ਥਲ ਮੇਰੇਹੋਇ ਪਰਹਿੰਗੇ ਅਧਿਕ ਬਖੇਰੇ ॥੪੦॥ 
ਬਰਾਬਾਦ ਡੋਂਰਾ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਮੈਂ ਕੀਨ ਬਨਾਇ-। ਤੁਰਕ 

` ਤ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਰਮਤਿ ਡੋਲਯੋਰਹਮੋ ਨ ਢ੍ਰਿਵ ਨਿਸ ਮਹਿ ਇਮ ਬੋਲ੧ੋ॥੪੧॥ 
“ਸੁਨੀਅਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯਾ ਨਿਧਾਨ ! ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਨ -ਮਹਿੰ ਤੁਰਕ 
ਮਹਾਨ । ਹਲਵਾ ਰੇੜਾ ਅਰੁ ਤਲਵੈਡੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਖੰਡੀ” 
॥੪੨॥ ਰਹੈਂ' ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ,ਸਨਿ ਸੁਧਿ ਜਬੈ। ਚਢਿ ਆਵੈ' ਗਨ ਤੂਰਨ ਤਬੈ । 
ਮੋ ਤੇ ਨਹਿ ਕਿਮ ਰਾਥੈ ਜਾਇੰਯਾਂਤੇ ਲਖਹੁ ਨ ਰਹਿਬੇ ਥਾਇੰ।੪੩॥ ਲੈਮੇ 
ਗ੍ਰਾਮ ਆਪ ਚਲਿ ਜਾਈਏ । ਸੋ ਰਾਖਹਿੰ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰਿ ਦਾਈਏ। ਨਰ ਸੁ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਦਾਦੇਪੋਤੇਲਰਿਬੇ ਦਿਵ ਭਰਧਰਹਿੰ ਨ ਕੋਤੇਂ%।੪੪॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਭਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵਹਿੰ/ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹਮਕੋ ਭਰਪਾਵਹਿ। ਤਿਨ ਕੋ 
ਸਢਾ ਰਹੇ ਹੀ ਮਾਰਤਿ । ਤੂੰ ਤਿਨ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਹੁਇ ਆਰਤ ॥ ੪੫॥ ਹਮਰੋ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਮ ਉਰ ਨਾਸਾਂ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਰਕ ਦੇਹਿੰ ਤੁਝ ਤ੍ਰਾਸਾ।ਇਮ ਸਰਾਪਤ 
ਕਿਯ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ! । ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੪੬ ॥ 

'ਜੜਾਊਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ । “ਹੇ ਸਿੱਖੋ ਮੰਟੋ । ੧ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ । ਏਸਾਰੇ ਹੀ ' 
ਪਕਿਸੇ ਤੋਂ । <ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਇਟ! ਦੀ ਉਲਾਦ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਮੁਣੀਦਾ 
ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਐੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਕੀਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਨ (ਕਟੜਾ ਜੈਮਲ ਇੰਘ) ਪਾਸ ਬੀ ਗ਼ਨੀ 
ਥੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਾਲਾਂ ਪਾ ਹੈਸੀ । 

7ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਉਹ ੜਿਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 
ਜਿਸ ਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਠੁਤਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਗਜਾਤਰੋਯ ਨਾਮ ਰਸੀਆ .ਪੂਟ 
ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ-ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੀ । ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮਹੈਤ ਤੇ ਬਟੂਦਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, 
ਚਰ ਅਬਾਤ ਰੈ ਦਾਰ ਲਹੀਂ ਜੰ; ਕਿਉਂ ਦੁਰ ਵਿਲਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨ ਨੂੰ ਅਵਯੂਤ ਲਿਖਿਆ 

€ ਹੈਨ ਡ੩- 



ਸਹੀ ਗੁੱਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੬੩੮ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸਹੇ, ਬ੮, 

ਚਲਿਬੇ ਹੋਤ ਕਰੀ ਤਬ ਤਜਾਰੀ।ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੋ ਸਾਧ ਤੈ ਡਾਰੀਪੈਸੇ ਪੰਚ 
-ਚ%1%ਛ=ੇ ਹੌਨੇ ਦੀ ਟੁਕਦੀ ਕਾਗ] 
ਹੈ, ਯਥਾ:-£ਣ ਏਲਜੋ ਸ਼ੁਡ ਮਤਿ _ਅਵਧੂਤਾ । ਤਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੂਤਾ । 

ਗੁਰ ਢੇਲੇ ਸਭ ਸ਼ਰਣ ਤਿਹਾਰੀ । ਤੈਂ ਹਮਟੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰੀ । ੨੨੭॥ ਬਡੇ ਭਾਗ 
ਤੇ ਕਹੁ ਹਮ ਪਾਯੋ । ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਬਨਾਯੋ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰਿਖਿ ਕਵਿ ਮੁਨਿ 
ਜੋਲੀ । ਫਿੰਨਰ ਦੱਛ ਕੂਜੈਗ ਅਮੈਨੀ ॥ ੨੨੮॥ ਆਜ ਲਗੇ ਗਾਵਤ ਗੁਨ ਆਯੋ । 

ਤੁਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੇ ਇਹ ਮਮ ਪਾਲੋ । ਅਬ ਮਨ ਸੱ ਨਿਸ਼ਦੇ ਇਮ ਆਈ । ਤੁਵ ਸਮਾਨ 

ਪ੍ਰਭੁ ਸੂਰ ਨਰ ਨਾਹੀਂ ॥ ੨੨੯ ॥ ੋ ਟ ਬਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ । ਇਨ ਪਾਵੋਂ ਪਰ 
ਦਿਜੀਨੀ ਵਾਰੀ । ਅਸ ਪਭ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰ ਤੜਾਗੀ। ਅਨ ਜਾ ਫਿਰਤਿ ਮੂੜ 
ਅਨੁਰਾਗ? ॥ ੨੩੦ ॥ -__ [ਗੁਭ ਬਿ: ਧਿ: & 

ਤੇ ਕਵਿ $ਵੰਖ 0ਘ ਜੀ ਨੇ ਨੈਉ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 
ਰ੍ ਦੀਰ੫ ਜਾਦੂਟ ਸਿਰ ਬਾਧਾ ।ਦੌਕਿ ਰਿਖੀਕਲ ਮਨ ਜਿਹ ਸਾਧਾ । ੩੭॥ ਸਰਈਗਲ 

ਮਹਿ ਲਗੀ ਇਟਤ । ਲੋਭਤਿ ਮਨੋ ₹ੱਤ ਅਵਧੂਤ । ਤਪ ਕੋ ਤੇਜ ਦਿਪਤ ਹੈ ਐਸੇ । 

ਰਿਖੀਅਨ ਮਟਿ ਘਟਨੰਦਨ ਜੈਸੇ ॥ ੩੮ ॥ ਦਹਮਚਰਜ ਮਹਿੰ ਬਫੋ ਸੁਪੱਤਾ । ਗੁਰ ਕੈ 
ਚਰਨ ਨਾਮ ਰਸ ਮਤਾ । ਕਰ ਪਗ ਕੇ ਨਘ ਬਧੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਸੀ ਕੂਪੀਨ ਦਿਪਤ ਬਡ 

ਭਾਲ ॥ ੩੯ ॥ ਇਕ ਤੂਬਾ ਹਿਤ ਪੀਵਨ ਬਾਰੀ । ਕੁਤਕਾਂ ਗਹੇ ਹਾਬ ਮਹਿ ਭਾਰੀ । 
ਸ਼ਮਸ ਬਦਨ ਪਰ ਬਮਕਤਿ ਅਹੈ । ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਹੀਨ ਦਿਰੀਬਰ ਰਹੈ॥ ੪੦ ॥ ਤਨ 
ਸਰਲ ਅਰ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਲਾਂਬੀ ਕੁਜਾ ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਲਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ 

ਸੁਹਾਯੋ । ਮਨੋ ਗਕਾਨ ਢਿਗ ਤਪ ਚਲਿ ਆਯੋ॥ ੪੧॥ ਕਿਧੇਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਲ । ਮਇਉ ਟਲ ਰਿਪੁ ਢਾਲੁਨ। ਭਾਮ ਦੈ ਢਿਗ ਕਿਧੋਂ' ਅਗਸਤ 
ਇਮ ਅਵਿਲੋਕਤ ਸਿੰਘ ਸਮਸਤ ॥ ੪੨ ॥ (ਭੁ ੨ ੨8 ੨੩ 

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ _ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਤਸਾਗੀ ਦੈ, ਇਕ ਗੁਤਕਾ ਤੇ ਤੰਬਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਵਧੂਤ ਹੈ ਤੇ ਡੇਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਬ 
ਦਰਿ£ਟਿ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੬ਗਾਣ| ਦੇ ਜੁੱਧ ਦਾ ਲੰਤ ਗੁਟੂ ਕੀ ਬਿਜੈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦਸ ਢਿਤਾ 
ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਰ੍ਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਏ ਹਯਾਤ ਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ । 

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਟੇ ਇਦੇ ਮੌਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਹੇਹਰਾਂ ਦਾ 'ਿਪਾਲ ਸਾਧ ਉਦਾਸੀ? 
ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੈਸ਼ ਏਜ ਦੀ ਮੁਬਾਜ ਹੈ । ਤੀ ਵਾਲਾ 
ਕਿਪਾਲ ਵੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ' ਤਕਾਗੀ ਤੇ ਬਹੂਦਕ ਤਕਾਂਗੀ ਹੈ 
ਕੁਟੀਚਰ ਹੈ । ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਨੱਰਯ, ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਇਸਥਿਤ ਤੋਂ ਭਟੋਂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੇ ਤੇੱਸ 
ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਟੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੈਖੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਧ ਕਿਪਾਲ ਗੁੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਦੂ ਮਨਢ 
ਹੈ, ਪਰ ਭਚਦਾ ਦੇ, ਏ ਵਿਢ ਹੈ, ਨਿਰਡੈ ਪਦ ਤੇ ਅਦੂੜ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ _ਭੇਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਵਧੀਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ । ਇਸ 

੪ (ਵਈ ਫੂਕ ੧੩ ਅਲਲੇ “ਨੇ ਘ 

ਉਤ 
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ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੬੩੯ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਹੂ ੪੮, 
ਹਾਬ ਮਹਿੰ ਲਯਾਯੋ । ਕਰਿ ਆਗੈ ਨਿਜ ਸੀਸ ੜ੍ਕਾਯੋ॥੪੭॥ ਤਬਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਗਹਜੋ /ਬੇਧਿ ਮੁਸ਼ਟ ਦਿਵਾ”ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਯੋ। ਅਧਿਕ 
ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਾਵੀ ਕੀਜੈ'। ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਨ ਕੀਜੈਂ॥੪੮॥ਸਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਬੂਬਯੋ ਬੈਦਿ ਹਾਥ । “ਰਾਖਨ ਹੀ ਭਾਖਜੋ ਅਬਿ ਨਾਥਾਂ !-ਕਬਹੂੰ ਖੁਲਹਿ- 
ਸੈ ਭੀ ਬਚ ਕਹੀਏ” । ਕਰੁਨਾਂ ਕਰਤਿ ਇਨਹੁਂ ਪਰ ਰਹੀਏ?॥ ੪੯ ਸ਼੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਕਹਜੋ ਸੁਨਹੁ ਸੋ ਕਾਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕੀਨ ਬਖਾਨ।ਤੁਵ ਗਾਦੀ 
ਪਰ_ਦਸਮੋ ਬਿਰੇ । ਸੁਊ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਨਿ ਕਰੇ” ॥੫੦॥ ਕਹੋ ਕਵੀ ਅਬਿ 
ਲੋਂ ਸੋ ਧਰੈਂ। ਨਹੀਂ ਕੌਸ਼ ਤੇ ਖਰਚਨ ਕਰੈਂ।ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਤਬਹਿ ਬੁਲਾਏ । 
ਕਹਜੋਂਕਿ“ਮੰਜਾ ਲੇਹ ਉਚਾਏ”॥੫੧॥ ਸਿ ਚਾਰਹੁਂ ਨੌ ਪਲੰਘ ਉਠਾਵਾ। 
ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਡੇਰੇ ਨਿਕਸਾਵਾ” । ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ “ਇਕ ਢਿਸ਼ ਤੇ ਨੀਵੇਂ । 
ਸਮ ਹੁਇ ਚਲਹੁ ਨ ਬਿਖਮੀ ਥੀਵੋ” ॥੫੨॥ ਕਹਿ ਰਾਹਕ€ਛੋਟਾ ਮਮ ਤਨ 
ਹੈ। ਤੋੰ ਲਾਂਬੈ, ਯਾਂਤੇ ਅਨਬਨ ਹੈ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਸਮ 
ਬਨ ਜਾਹਜਿਨਹੁੰ ਸਿਰ ਧਾਰਾ ॥ ੫੩॥ ਭਯੋ ਬਚਨ ਤੋ ਤਿਨ ਸਮ ਤਤ- 
ਛਿਨ।ਦੇਖਿ ਸਕਲ ਤਬਿ ਬਿਸਮਤਿ ਬਹੁ ਮਨ ।ਲਗ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪੰਚ ਸਿਰ 
"ਮੁੱਠੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਕੇ ਰਖੇ । ਭਾਵ ਪੱਕੀ ਰੈਢ ਦੇ ਲਓ । ੧ਅਪ ਨੋ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੀ 
ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾਥ ਕਿ । “ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਬੀ ਬਚਨ ਕਹੋ । “(ਕਵੀ ਜੀ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਹੇ ਜ਼ਰੋਤ ਜਨੋ!) ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਹ ਕੰਨ ਦੇਕੇ ਸੁਣੇ । ੬(ਕਿਪਾਲ ਨੇ) ਕਿਹਾ । 
“ਲਿਕਲਿਆ' (ਪਲੰਘ) । "ਬਰੱਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜ । ੯ਪੈਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਪਾਲ ਬੀ ਮੰਜਾ ਸਿਰ 
ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ । 
'ਚਲ[ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਜਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਤ ਅੱਡ ਹਨ । ਜੋ ਭਦੋਸਾ ਜੋ ਸਿਦਕ ਜੋ ਦਿਸ਼ਟੀ ਭੰਗਾਣੀ 
ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਓਹ ਦ੍ਰਿੜ ਆਚਰਨ ਕਦੇ ਹੇਹਰਾ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸ _ਰੱਥਣੋਂ' ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾੰ 
ਉੱਸੇ _ਉਢਾਸੀ ਮਹੰਤ ਭੈਗਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਸਾਯ/ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, 
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਦੇਲ। ਮੰ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ 2 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਗਾਕੀ ਜੁੱਧ ਮਗਟੋਂ' ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਆ ਬੱਧ! ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸਦਾ 
ਢੋਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਵਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬੱਧ ਹੋਵੇ`ਤੇ €ਹ ਚੜ ਚੂਕਾ ਹੋਵੇ । ਤਵਾ: 
ਆਂ: ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੈਤ ਨੂੰ ਕਿਪਾਲ ਉਦਾੜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮਹੈਂਤ ਹੀ ਲਿਖਨਾ ਹੈ, ਭੇਗਾਣੀ 
ਜੇਂਧ ਨੂੰ ਬੀ ਵੀਹ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਲੋਂ ਦ ਨਾਮ 
ਬੀ ਕਿਪਾਲ ਹੋਵੇ । ਜੀਕੂੰ ਨੁਰੰਗ/ਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੋਦ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਮਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਸ਼ੀਨ <= ਢੇਲੇ ਦ। ਨਾਮ ਭੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸੀ । 



_% ਫੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। (੫੯੪੦) __._ ਹਿਤ ੬। ਅਪੂ ੪੯. 
ਧਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਹੁਇ ਪੰਥਪਧਾਰੇ ॥੫੪॥ ਇਕ ਜੱਟੀ ਭੱਟੀ ਤਿਸ ਨਾਇ। 
ਤਰ ਪ੍ਰਯੈਕ ਸਿਰ ਦੀਨਸਿ ਧਾਇ।ਪਿਖਿ ਗੁਰ ਭਾਖਕੋਂਦੇਹ ਹਟਾਈ”ਂ। ਕ੍ਯਾਂ 
ਮਾਂਗਤਿ ਬੂੜਹੁ ਇਸ ਤਾਈ??”॥੫੫॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਰੀ ਹਟਾਵਨ। 
“ਕਯਾ ਜਾਚਹਿ ਕਹੁ ਕਰੀਅਹਿ ਪਾਵਨ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲੀ ਉਰ ਅਹਿ- 
ਲਾਦੀ ।“ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਸੁਤ ਕੀ ਹੁਇ ਸ਼ਾਦੀ'॥੫੬॥ ਤਬਿ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ “ੈਸ 
ਬਿਰਧੈ ਸਪਤ ਸਪਤ ਸ਼ਾਦੀਂ ਕਰਵੈ ਹੈ। ਹਟੀ ਸੁਰਿਦੇ ਅਨੰਦਹਿ ਧਰੇ । 
ਤਿਹ ਸੁਤ ਤੀਨ ਬਜਾਹੁ ਪੁਨ ਕਰੇ ॥੫੭॥ ਪੋਤ੍ ਸਪਤ ਬਜਾਹੁ ਕਰਿਵਾਏ। 
ਸੋ ਹਮ ਦੇਖੇ ਲਿਖੇ ਬਨਾਏ । ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਰਾਪ ਕਿਥੋਂ ਬਗ ਬਿਦਤ 
ਜਾਨੀਯਹਿ ਜਹਿ ਕਹਿ ਧਰਿ ਪਰ॥ ੫੮ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਖਸ਼ਟਮ ਟੁਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਯਾਨਾ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਚੇਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੮॥ 

੪੯. [ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧ ਲੋਣ ਸਰਹਿੰਦ ਭੇਜਣਾ । ਰਇਕਾਂ ਨ੍ੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਬਜ]। 
ਢੌਹਰਾ। ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਲੈਘੇ ਕੋਤਿਕ ਕੋਸਜਗਰਾਵਾਂਪੁਰਿ ਕੋਟ 
ਕੋ ਗਇ ਹੁਤੋ ਬਡ ਹੋਸ਼ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਦ। ਜਨਮ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 
ਜਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ । ਦਯ' ਧਰਮ ਪੁੰਨਯਾਤਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਮਨ ਭੀਨਾਂ । 
ਸਕਲ ਭੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸੇਵ ਉਮਾਹ। ਲੈ ਸੈਨਾ ਸੇਗ ਤੀਨ ਸੈਂ ਚਲਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹ॥੨॥ ਆਇ ਅਗਾਰੀ ਸੋ ਮਿਲਯੋ ਅਵਿਲੋਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਨੀਲੋਂ 
ਬਸਤ ਪੁਯੋਕ ਪਰ ਬਿਰ ਅੰਤਰਜਾਂਮੀ। ਤਜਜੋ ਤੁਰੇਗਮ ਦੂਰ ਹੀਪਾਇਨ 
ਸੋਂ ਆਯੋਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਨਮੁਖ ਗਯੋ ਬਹੁ ਸੀਸ ਨਿਵਾ੧ੋ॥੩॥ਕਦਮ ਪਦਮ 
ਸਮ ਸੁਖਸਦਮ ਪਰਸੇ ਕਰ ਦੋਊ । ਬਦਨ ਬਿਲੋਚਨ ਭਾਲ ਪਰ ਵਿਰ 
ਢੇਗੰਤ ਸੋਊ“ਆਪ ਸਾਬ!ਰਣ ਗਾਬ ਬਡ ਹੈ ਨਾਥ ਅਸੈਤੈਂਐਤਉ ਬਿਲੌਕਿ 
ਬਹਾਦਰੀ ਸਭਿ ਤੁਰਕ ਅਚੇਭੈ ॥ ੪ ॥ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਡੇ ਸਮਰਥ 
ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਚਹੋ ਬਨਾਵੇ ਡਿਨਕ ਮਹਿ ਅਨਥਨ ਬਨਿ ਜਾਂਤੀ। ਨਰ 
ਲੀਲਾ ਕਲਿਕਾਲ ਕੀ ਕਰਿ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿੰ ਬਕਾਪ ਹੀ 
ਆਖ ਤੇ (ਗੁਰੂ ਜ। ਤੋਂ ਪਵਨ ਕਰ । “ਰ/ਦਿਕੋਣ ਜਗਰਾਵਾਂ ਨਗਰ (ਦ' ਰਾਇ) ਵਡ' ਦਾਨ: 

(ਆਂਦਮੀ) ਸੀ । ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਕੱਲਾੰ ਗੁਰੂ ਜ। ਦ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਦੱਸਣਗੇ 
[ਦੇਖ ਅੰਸੂ ੫੩ ਅੰਕ ੩-ਦਾਸ ਕਦੀਮੀ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ]। ਰਾਇਕੋਟ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸੀਲ 
ਵਿੱਚ ਹੈ । ੯ਕਵਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਸੂਖ ਦਾ ਘਰ । $ਦੇ ਨਾਬ ਆਪ ਸਾਬ (ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ) ਰਣ 
ਦੀ ਗਾਥਾਂ ਬੜੀ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ । 

$ਤ੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੌਮ ਨਾ 'ਕਹੇ । 



_ ਮੁ ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੪੧) __ ਰੁਤ ੬। ਸੰ 9੯. 
ੜਿਲ ਲੋਪ ਨ ਲਾਵੋ ॥੫ ॥ ਹਮ ਲੋਕਨ ਕੌ ਦੀਖਤੀ ਜਬਰੀ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾਂ ' 

ਕਰੋ ਬੁਰਾ ਤਿਨ ਅਪਨ ਸਭਿ; ਤੁਮ ਸੋਂ ਰਚਿ ਵੌਸ਼ਾ।ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਕਹੜੋ ਇਮ ਹੋਵਨਹਾਰੀ । ਮਿਟਤਿ ਨ ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਤੇ ਨ ਹ੍ਹੋ ਕੈ ਨਾਰੀ 
॥੬॥ ਮਾਨਨੀਯ ਸਭਿ ਸੀਸ ਪਰ ਸੁਰ ਅਸੁਰਨਿ ਕੇਰੀ । ਨਰ ਬਪੁਰੇ ਕੀ 

ਕਹਾਂ ਗਤਿ ਜੋ ਵੇਰੈ ਹੇਰੀ'ਬਹੁਰ ਕਹਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਤੇਂਸੁਨਿ ਕੱਲਾਰਾਉ। 

ਹਯ ਅਰੂਢਿ ਗਮਨੀਜੀਏ ਕੁਛ ਚਲੈ' ਅਗਾਊ” ॥ 7 ॥ ਮਾਨਿ ਹੁਕਮ ਕੌ 

ਹਯ ਚਵਜੋ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਜਾਨੈਲੀਮੇਗ੍ਰਾਮਂਪੁਨ ਪਹੁੰਚਕੇ ਬਚ ਰਾਇ” 

ਬਖਾਨੇ । ਉਤਰਹੁ ਕਰਹੁ ਅਰਾਮ ਕੁਛ ਆਏ ਬਹੁ ਦੂਰੀ । ਮੁੜ ਪਰ 

ਕਰੁਨਾ ਕੀਜੀਅਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਿ ਰੂਰੀ॥੮॥ਲੀਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਰੀਜੀਏ ਆ- 

ਯਹੁ ਮੈਂ ਸੈਗੀ।ਬੈਠਿ ਬਿਤਾਵਹੁ ਸਮਾ ਕੁਛ ਮਮ ਪੁਰਹ ਉਮੰਗੀ॥ਟਨਿਕਰਿ 

ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ “ਕੌ ਸ਼ੀਘੂ ਬਿਸਾਲਾ” । ਸੁਧਿ ਕੋ ਲਯਾਇ ਸਿਹ੍ਹੇਦ ਤੋ ਮਗ 

ਜਾਇ ਉਤਾਲਾ॥੯॥ਤਬਿ ਲਗ ਥਿਰ ਇਸ ਬਲ ਰਹੈਂ, ਪੁਨ ਜਾਇੰਅਗਾਉ। 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਤ ਗਈ ਮਗ ਪਾਇ ਨ ਕਾਊ”।ਕਹਿ ਕੱਲਾ “ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ! 

ਸੁਨਹੁ=ਦਸ ਜੋਜਨ ਜਾਂਨਹੁੰਪੁਰਿ ਸਿਹ੍ੰਦਦਿਸ ਬਾਨਤੇ ਸਭਿ ਕਰੋਂ ਬਖਾ- 
ਨਹ ॥੧੦॥ ਬਨਹਿ ਨ ਜਾਨ ਸਉਰ ਕੋ ਲਖਿ ਤੁਰਕ ਪਛਾਨੈ“ । ਇਕ 

ਮਾਗੇ ਹਮਰੇ ਰਹੈ ਸੋ ਇਤੋ ਪਯਾਨੌ' । ਹੁਕਮ ਕਰਹੁ ਭੇਜੇ' ਤਿਸੈ ਦਸ ਜੋ- 

ਜਨ ਜਾਵੈਦਿਵਸ ਦੂਸਰੇ ਤਿਤਿਕ ਚੱਲ” ਸੁਧਿ ਆਨਿ ਸੁਨਾਵੈ” ॥੧੮ ॥ 

€ਪਠਹੁ ਤਿਸੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹ3ੋ “ਸੋ ਸ਼ੰਘੂ ਪਯਾਨੰ । ਸੁਧਿ ਲੈ ਕਰਿ ਪੁਰਿ 

ਬੀਚ ਤੋ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਥਨੌ”। ਇਮ ਕਾਂਹ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਤੋਂ ਉਤਰਾਇਿ 

ਪ੍ਰਯੋਕਾ । ਬਿਰੇ ਤਿਸੀ ਥਲ ਮਹਿ ਤਬੈ ਗਰ ਹੀਨ ਅਤੋਕਾ ॥ ੧੨ ॥ ਪਠਜੋ 

ਹਕਾਰ ਸੁ ਮਾਹਖੀ'=ਚ/ਲ ਸ਼ੇਘਸਿਖਾਯੋ“ । “ਬਖਸ਼/ਹੋ ਧਨ ਬਿਨ ਬਿਲਮ 

ਜੋ ਪਹੁੰਚਹਿ ਮਗ ਯਾਯੋ । ਹੁਤੋ ਸਮਾਂ ਤਬਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੌ ਗਮਨਯੋ ਜਬਿ 

ਮਾਗੀ'ਬਾਯੁ ਬੇਗ ਤੇ ਸ਼ੀਘ ਚੱਲ ਧਾਯੋ ਮਗ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੩ ॥ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ 

ਕਵੇਖਕੇ ਹਟਾਵੇਂ । “ਕੱਲ ਰਦਿ ਨੇ । ₹੩੩) ਛੇਤੀ ਕੋਈ (ਜਾਕੇ) । $ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਰਾਹ ਗੇ 

ਹਲ ਪਰ ਪਤ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ । “ਵੇਖਕੇ (ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ! ਤੁਰਕ ਪਛਾਣ ਲੈਣਰੇ । #ਇਤਨਾਂ 

ਹੀ (੧੦%੪=੪੪ ਕੋਹ) ਟੁਰ ਸਕਦ ਹੈ (ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ) । “ਤਿਤਨੀ ਭਾਵ ੪੦ ਕੋਹ 

ਹੀ ਚੱਲਕੇ। “ਮਾਹੀ । ੯ਵਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਂ । 

#ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਸੰਝ ਕੋਣ ਤੋਂ ਮੀਲ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮੂਚ ( ੫੯੪੨) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੱਸੂ ੪ਢ. 

>-=ਤ ਮੀ ਪ੍ਰਿ ਸਿਰੋਂਦ ਡੋਰੇ ਰਾ ਿਸਮਤਿ 
ਵਿਸਾਲਾ। ਕੋਚਿਤ ਕਹੈ ਗੁਰ ਲਹ ਨਹਿ ਕਿਨਹੂੰ ਹੇਰਾ । ਗਯੋ ਸਭ 
ਨਿ ਕੇ ਬੀਜ਼ਤੇ ਗੁਰ ਬੀਰ ਬਡੇਂਰਾ॥੧੪॥ਕੋਚਿਤ ਕਹਿੰ “ਰਣ ਮਹਿ ਮਰਜੋ 
ਨਹਿ ਦੇਖਜੇ ਜਾਈ । ਲਾਖਹੁੰ ਲੋਬਨਿ ਬੀਚ ਤੇ ਕਹੁ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਪਾਈਂ॥ 
ਇੱਤਕਾਂਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਰਤਾਂ ਮਿਲਿ ਤੁਰਕ ਕਰੈਤੇ । ਸਗਰੇ ਗਏ ਸਿਹ੍ਰੰਦ ਕੋ 
ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਬਪੈਤੇ ॥ ੧੫ ॥ ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਦਨ ਹ੍ਰੈ ਜਹਿਂ ਕੇ ਨਰ 
ਮਾਰੇ । ਚਚਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਤ ਪਿਤਾ ਕਿਹ ਵਾਤ ਮੈਘਾਰੇ । ਸਸੁਰ ਜਮਾਤਾਂ 
ਸੁਸਾ ਸੁਝ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਰੇ । ਕੇਚਿਤ ਮਾਤੁਲ ਭਾਣਜੇ ਬੈਧਪ ਹਤਿ ਡਾਰੇ 
॥ ੧੬॥ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਜਾਤਿ ਸੁਨਾਵਨੀ” ਪੀਟਹਿੰ ਮਿਲਿ-ਨਾਰੀ । ਨਿਜ 
ਸਨਬੈਧੀ ਸਿਮਰ ਕਰਿ ਗੁਨ ਗਠਨ ਉਚਾਰੀ“ । ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਉਤ 
ਨਗਰ ਇਤ ਲਵਪੁਰਿ ਰੋਵੈ । ਕਾਬਲ ਅਰੁ ਕੈਧਾਰ ਲੰਗ ਮਨ ਕਸ਼ਟ 
ਪਰੋਵੈਂ ॥ ੧੭ ॥ ਮਨਹੁੰ ਸ਼ੋਕ ਕੋਜਰ ਭਯੋ ਗਨ ਬਾਂਧਿ ਅਖਾਰੇ । ਨਿਰਤਿ 
ਕਰਾਵਤਿ ਥਾਨ ਬਹ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਸਾਰੇ । ਦੇਤਿ ਤਲੀਮਾ 'ਨਾਇਨੀ” 
ਗਾਵਤਿ ਸੇ ਗੀਤਾ#ਓਹ ਓਹ! €ਹੈ ਹੈ! ਕਹਨ ਇਹ, ਇਮ ਤਾਲ ਪੁਰੀਤਾ 
॥੧੮॥ਭਾਲ ਰੁ ਛਾਤੀ ਉਰੂ ਪਰ.ਲਗ। ਹਾਥ ਬਜੈਤੇ। ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ ਇਕ 
ਗਤ“ ਸਕਲ ਨਹਿਂ ਗਨ ਬਿਚਲੰਤ"। ਉਲਤਿ ਨਾਦ ਰੋਦਨ ਬਡੋ ਧੁਨਿ 
ਗੀਤ ਬਿਸਾਲੀ।ਜਮਕੀ ਹੇਤੁ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾਮਿਿਤੁ ਕੀਨ ਖੁਸ਼ਾਲੀ॥੧੯॥ਜਹਿੰ 
ਬਾਸਾ ਤੁਰਕਾਨ ਕੋ ਤਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਪਸਾਰਾ । ਮਨਹੁੰ.ਜੀਤ" ਇਸ ਵੇਸ਼ ਕੋ 
ਬਿਚ ਸੈਲ ਸਿਧਾਰਾ । ਮੀਏਂ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਾਣੈ ਅਰ ਰਾਜੇ। ।ਗਰਬਾਸੀ 
ਰੋਦਤਿ ਘਨ ਰਸ ਕਰਨਾ ਸਾਜੇ॥੨੦॥ ਇਮ ਅਵਨ) ਤਲ ਸ਼ੋਕ ਭਾ ਜਹਿਂ 
ਕਹਿ ਸੁਧਿ ਜਾਈ । ਲਸ਼ਕਰ ਗਏ ਸਿਰ੍ਰੰਦ ਕੋ ਬੋਲਤਿ ਬਿਸਮਾਈ । ਗੁਰ 
ਸੋਂ ਲਰਨ ਕਯਾਮਤਿ ਅਹੈ ਭਣ ਪੁੰਜ ਖਪਾਏ। ਤਉ ਨ ਪਕਰਯੋ ਕਿਨਹੁੰ 
ਫਣ ਹਭਿ ਸੁਭਣ ਸਿਧਾਏ ॥੨੧॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਪਸਰੜੋ 
"ਤੁਰਕ ਦਲ ਦੇ ਭੇਰੇ ਸਿਰਹੈਦ ਚਲੇ ਗਏ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ । 
੨ ਗੁਣ ਉਚਾਰ” ਹਨ। “ਨੌਣਾੰ ਮਨੋਂ ਤਲਮਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । (ਕੈਜਰੀਆਂ 

` ਨੂੰ ਗਗ ਸਿਖਾਉ ਕਾਲੇ ਅਪਣੀ ਸਿੱਖਯਾ ਦੇਣ ਲੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹ5) । [%੪, 
ਤਆਲੀਮ=ਸਿੱਖਨ |। ੯ਰ/ਗ ਵਿੱਦਕ' ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਦੱਸਡ ਦ/ ਬੈਲ ਜੇ ਜੋੜੀ ਤੋ 

`__ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। #ਭ/ਵ ਸਗਆ ਦਾ ਤਲ ਟੁਣਦ' ਨਹੀਂ । “ਮੌਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
__ਦੌਜਿੱਤਕੇ (੪੩) । 



]। ਰਚ ਪ੍ਰਤਾਅ ਸਰਜ । ( ੫੯੪੩) ਭਿਤ ੬ । ਅੰ ੪੯ 

ਜਾ ਕਤ ਕਸ਼ਟ ਬਡ ਜਗ ਠੌਰੰਹਿ ਠੌਰਾ। ਤਬਿ ਮਾਹੀ 
ਗਮਨਤੋਂ ਗਯੋ ਸੀਰੈਦ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਧਿ ਸਗਰੀ ਕੋ ਸੁਨ'ਤ ਭਾ ਬੀਤੀ 
ਜਿਮ ਆਹੀ ॥੨੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਤੇ ਬੈਠੇ ਢਿਗ ਰਾਊ। ਕਰਹਿ 
ਜੁੱਧ ਕੀ ਬਾਰਤ“ਜੜ੍ਹ ਤੁਰਕਨ ਰਾਊ।ਸਚਿਵ ਆਦਿ ਗਨ ਰਾਇ ਕੇ" 
ਕਹਿ ਰਾਇ ਤਰੀਵੈ । /ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਹ ਧਰਮਾਤਮਾਂ ਹਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰੀਵੈ॥ 
੨੩॥ਨਗਰ ਤਿਹਾੜ਼ਾ। ਬਡ ਬਸੈ ਲਾਖਹੁੰ ਨਰ ਜਾਂਹੀ । ਹੁਤੈ ਤੁਰਕ ਤਹਿ 
ਦੁਸ਼ਟ ਬਡ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਘ ਮਾਂਹੀ। ਗੋਬਧ ਪਾਪੀ ਬਹੁ ਕਗੰਹੋਂ ਸੁੱਠਿ ਫੱਲਾ- 
ਰਾਉ । ੫੫ ਸਮੀਪੀ ਹੋਨਿ ਤੇ ਮਨ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਉ॥੨੪॥ਚਮੂੰ ਬਟੋਰਤਿ 
ਢਢਿ ਚਲਜੋ ਧੌੱਸਾ ਪ੍ਰੰਕਾਰਾ । ਨਗਰ ਤੀਰ ਤਬਿ ਪਹੁੰਚਿਕੈ ਕਿਯ ਜੈਗ 
ਅਖਾਰਾ। ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਪੂਰਬ ਲਰੇ ਇਨ ਹਮਲਾ ਘਾਨਗ। ਕਰੇ ਕਤਲ 
ਪਿਖਿ ਭਾਜਿਗੇ ਬਿਚ ਲਰੇ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੫॥ ਲਾਇ ਮੋਰਚੇ ਨਗਰ ਕੌ ਪੁਨ 
ਮੰਡਿ ਲਰਾਈ । ਨਿਕਸਿ ਨ ਆਵਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਘੇਰੇ ਚਹੁੰ ਘਾਈ”। ਇਕ 
ਸੈਮਤ ਲਰਤੇ ਰਹੇ ਪੁਨ ਭਏ ਲਚਾਰੀ।ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਕਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਬਾਤੈ' 
ਬਿਚ ਡਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥-ਕਹਹੁ ਰਾਇ ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਲਰਹ ਕੁਛ ਲੈਨ ਨ 
ਦੈਨਾ। ਨਾਹਕ ਬਿਨਸੈਂ ਆਦਮੀ ਦਹਿ ਿਸ਼ ਕੀ ਸੈਨਾ-। ਰਾਇ ਕਹਕੋ- 
ਗੋਬਧ ਤਜਹ ਇਸ ਕਾਕਜ ਹੇਤਾ । ਮੈ ਖਰਚਕੋ ਲਾਖਹੁ ਦਰਬ ਰਣ ਰੋਸ 
ਸਮੇਤਾ-॥੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁਇ-ਹਮ ਨੇ ਅਬਿ ਮਾਨੀ । ਆਗੇ 
ਨਹਿੰ ਗੋਬਧ ਕਰਹਿ ਸਚ ਲੀਜਹੁ ਜਾਨੀ-। ਰਾਇ ਕਟੈ-ਦਿਹੁ ਜਾਮਨੀ 
ਢੁਮਾਂਬੋ ਤਬਿ ਤਕਾਗੋਂ/ਨਾਂਹਿ ਤ ਕਰਿਕੈ ਜੈਗ ਬਲ ਬਾਢਨ“ ਸਭਿਲਾਰੋਂ॥ 

੍ ੨੯॥ ਬੀਨ ਬੀਨ ਸਭਿ ਕੋ ਹਤੋਂ' ਜਰ ਖੋਜ ਮਿਟਾਵੋਂ। ਬਹੁਰ ਕਰਹਿ ਨਹਿ 
। ਪਾਪ ਇਖ਼ ਅਸ ਪੁਰਖ ਬਸਾਵੇਂ-1 ਕਹਿੰ ਅੰਤਰ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ-ਕੋ ਜਾਮਨ 
ਹੋਵੈ । ਅਸ ਪੱਯਤਿ ਨਹਿ ਨਿਕਟ ਕੋ ਬਿਚ ਆਨਿ 'ਖਲੋਵੈ ॥੨੯॥ ਅਪਰ 
"ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਂਜ਼ਾ(ਨੌਟੰਗਾ)ਮੂਰਘ ਹੈ ।(ਅ)ਜੜ੍ਹ ਤੁਰਕ ਨ ਰਾਉ=> ਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂਰਦੇਗੀ। 
੨ਕੱਲਾਗਾਇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ । ੫੯ਸਣ ਵੈਰੀ ਮਾਟੇ ਹਨ ( ਇਸ ਨੈ) । %( ਅੰਦਰ ) ਵੜੈ ( ਬਾਹਰ ) 
ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੈ ( ਐੱਸੇ ) ਟੇ ਚਹੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ । ( ਅ) ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਨੇ ਘੇਹੇ ਕਿ 
(ਅੰਦਰਲੇ) ਨਿਕਲ ਨ” ਸੱਕਣ ਤੇ (ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਦਰ)੫ਵਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । “ਕਤਲ ਕਰਨ । 

“ਪਸ=ਜੜ੍ਹ ਟੁਰਕ ਖਪਾਊ । ` ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦੂਜੇ ਪ ਮਸਲਵਾਂ ਤੇ 
ਤੀਜੇ ਪਾਂਸੇ ਪੁਆਧ, ਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਹਿਲੋ” 

ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਬੇ ਨਗਰ ਸੀ ਜੇ ਸਤਲੂਜ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿਤਾ । ਕਥਾ ਘਰੇ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ । (੫੯੪੪) ' __ਰਿਤੁਓ। ਅੰਨ ੪੯, 

ਨਹੀ' ਲਖਿਯਤਿ ਇਹਾਂ ਹਮ ਸਕਲ ਬਿਚਾਰੇ'। ਇਕ ਸਤੁੱਦਵ ਦਰਿਯਾਉ 
ਹੈ ਬਿਚ ਆਇ ਹਮਾਰੇ । ਚਹਹੁ ਜਿ ਲੀਜਹਿ ਜਾਮਨੀ ਚਲੀਅਹਿ ਤਿਸ 
ਝੀਰਾ।ਲਿਖਿ ਕਾਗਦ ਹਮ ਦੇਹਿੰਗੇ ਸਾਪਰਸੈਂ ਨੀਰਾਂ-॥੩੦॥ਭਨੀ ਦੁਸ਼ਟ 
ਜਿਮ ਬਾਰਤਾ ਮਾਨੀ ਤਿਮ ਰਾਊ।ਸਪਤਿ ਕੋਸ ਤਹਿ ਤੇ ਹੁਤੇ ਗਮਨੇ ਤਿਸ 
ਬਾਊ। ਬੈਠਿ ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਦਿਸ਼ ਦੋਊ । ਬਹੁਰ ਲਿਖੀ 
ਤਹਿੰ ਜਾਮਨੀ ਜੈਸੀ ਬਿਧਿ ਹੋਊ ॥੩੧॥-ਜੇ ਹਮ ਗੋਬਧ ਕਰਹਿਗੇ ਦੈਡਹ 
ਦਰਿਆਉ![-।ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਲਿਖਵਾਇ ਕਰਿ ਹਰਖਜੋ ਤਬਿ ਰਾਊਕਾਗਦ 
ਲੇ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਅਪਨਿ ਆਯਹੁ ਪੁਨ ਬਾਸਾਂ । ਨਗਰ ਤਿਹਾੜਾ ਬਡ ਬਸੈ 
ਚਹੁੰ ਬਰਨ ਖੁਲਾਸਾਂ॥੩੨॥ਸੁਨੀਅਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਇਕ ਬਰਖ 
ਬਿਤਾਵਾ । ਬਹੁਰ ਏਕ ਗੋਬਧ ਕਰੀ ਬਡ ਪਾਪ ਕਮਾਵਾ। ਸੁਨੀ ਰਾਇ ਜਬਿ 
ਬਾਰਤ, ਦਰੀਆਉ ਅਗਾਧ।-ਤੁਮ ਜ਼ਾਮਨ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ 
ਅਸਾਧਾ ॥੩੩॥ ਨਿਰਵਾਰਹੁ ਨਿਜ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਹੁ ਦੇਡ ਬਿਸਾਲਾ-। ਭਈ 
ਆਨ ਜਥਿ ਜਾਮਨੀ-ਕਹਿਤੇ ਇਸ ਵਾਲਾ੧-ਸਪਤ ਕੋਸ ਸਤੁੱਦ੍ਰਵ ਹੁਤੋ 
ਛਾਹਨ ਤਣ ਲਾਗੇ।ਪਹੁੰਚਯੋ ਪੁਰਿ ਕੇ ਨਿਕਟ ਲੋ ਨਰ ਠਾਗਿੰਨ ਜਾਗੇ ॥ 
੩੪॥ ਬਨੇ ਸਦਨ ਗਿਰਨੇ ਲਰੀ ਢਾਹਤਿ ਜਲ“ ਗੇਗੇਕੇਤਿਕ ਨਰ ਡ੍ਰਿਯ 
ਬਹਿ ਗਏ ਭਾ ਰੌਰ ਬਭੇਰੇ। ਔਚਕ ਜਲ ਕਹਿ ਤੇ ਅਯੋ ਕੁਛ ਜਾਇ ਨ 
ਜਾਨ। ਦਰਬ ਆਦਿ ਘਰ ਵਸਤੁ ਗਨ ਵਿਚ ਜਲ ਕੇ ਨਾਨਾ॥੩੫॥ਨਿਸਾ 
ਅੰਧੇਰੀ ਨਾਰਿ ਨਰ ਭਾਜੇ ਉਤਲਾਏ । ਨਹਿ ਦੀਖਤਿ ਜਲ ਮਹਿ ਗਿਰੇ 
ਸਭਿ ਦਿਏ ਬਹਾਏਨਗਰ ਸਗਰ ਘਰ ਘਰ ਬਗਰ ਦਰਿਆਉ ਬਿਦਾਰੇ$। 
ਕੋਤਿਕ ਬਚੇ ਪਲਾਇ ਕਰਿ ਕੋਤਿਕ ਬਿਚ ਮਾਰੇ॥ ੩੬॥ ਕੌਸਨ ਮਹਿੰ ਜੋ 
ਬਸਤ ਬੋ” ਸਭਿ ਦੀਨ ਬਹਾਈ । ਇਮ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਨਿਜ ਜਾਮਨੀ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ 
ਉਤਰਾਈ-।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋ ਇਮ ਰਾਇ ਕੱਲ੍੍ਗਾਂ।ਕਰਤਿਸਦਾ 
ਸਤਿਸੈਗ ਕੋ ਕਰਿ ਪੁੰਨ ਬਡੋਰਾ” ॥ ੩੭॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਤੋ “ਆਛੋ ਪਦ ਪੈ ਹੈ । ਨਹਿਂ ਸਜ਼ਾਇ ਪਰਲੋਕ ਮਹਿ ਨੀਕੇ ਮਗ ਜੈਹੈ। 
ਸਾਧ ਸਾਂਧ ਇਸ ਕੋ ਕਰਮ ਸਤੁੱਦਵ ਭੀ ਮਾਨ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕੱਲੋਰਾਇ 
"ਸਤਲਜ ਦਾ ਜਲ ਸਪਰਸ਼ਕੇ ਭਾਵ ? ਰੀਦ ਖਾਕੇ ਨੀਰ ਦੀ। “1 । ਵਇਉ/ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਰਈ । <੩ੰਢਾ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ । “ਜਲ ਵਿਚ । #ਦਰਯਾ ਨੇ ਸਾਰਾ £਼ਹਿਰ ਘਰ 
ਘ੦, ਵਠਨਗਣ! (੨੨) ਨ. ਗਠ ਦਿਏ । “ਦ ₹ਸ੮' ਸੀ । "ਭਾਵ ਰਾਇ ਕੱਲਾ! । 



/; ੧ ਪ੍ਤਾਂਘ ਮੂਰਜ । _( ੫੯੪੫) ____ ਰਿਤੁ੬। ਅੰਸ੫੦. 

ਲਾਨਾਂ । ੩੮ ।। ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ 
ਰੁਤੇ “ਰਾਇ ਕਾੱਲੇ ਕੇ” ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨ £ਚਾਸਤੀ ਅੰਜੂ । ੪੯ ॥ 

੫੦, [ਮਾਰੀ ਨੇ ਆਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦ। ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਉਣਾ]। 
ਦੌਹਚਾ ॥ ਬੈਠੇ, ਮਾਹੀ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਤੈਂ ਕਰਤਿ ਬਿਤਾਇ । ਭਯੋ ਦੁਪਹਿਰਾ 
ਆਨ ਕਾਰ ਬਿਰਿ ਪ੍ਰੀਕ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸਾਨੀ ਛੰਢ। ਨਿਕਟ ਰਾਇ 
ਕੱਲਾ ਬਿਰਕੋ ਤੋ ਸੈ ਭਟ ਸਾਥਾ । ਅਪਰ ਲੋਕ ਬਿਰ ਸੈਂਕਰੇ ਦਰਸਤਿ ਹੈਂ 
ਨਾਥਾ। ਭੀਰ ਅਹੈ ਬਹੁ ਨਰਨਿ ਕੀ; ਥਿਰ ਦੂਰਹਿਂ ਦੂਰੀ । ਆਨਿ ਆਨਿ 
ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਪਿਖਿ ਮੂਰਤਿ ਰੂਰੀ ॥ ੨॥ ਦੇਖਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਬਦਨ ਬਖਾਨਾ। “ਸੁਨਹੁ ਰਾਇ ਕੱਲਾ ! ਅਬੈ ਮਾਹੀ ਪੁਸਬਾਨਾ'। ਪਹੁੰਚਕੋ 
ਆਇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੇਖਹੁ ਤਿਸ ਘਾਈ”। ਬੀਤ ਗਏ ਦੋ ਪਹਿਰ ਤਿਹ 
ਆਵਹਿ ਕਰਿ ਧਾਈ”॥੩॥ਬੋਲਜੋ ਕੱਲਾ ਜੋਰਿ ਕਰ ਪੰਕਯ ਗਮਨ ਸਕਾਰੇ। 
ਪਹੁੰਚਹਿ ਚਾਲੀ ਕੋਸ ਸੋ ਚਲਿ ਬਾਸੁਰ ਸਾਰੇ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਦੈ ਇਹਾਂ 
ਸੰਭਿ ਬਾਤ ਬਤਾਵੈ।ਮਾਰਗ ਅੱਸੀ ਕੋਸ ਕੋ ਬਲ ਕੇ ਜੁਤਿ ਆਵੈ%੪॥ ਸੁਨਿ 
ਤੂਸ਼ਨ ਗੁਰ ਹੁਇਰਹੇ ਕਹਿ ਔਰ ਪ੍ਰਸਗਾ। ਜਥਾ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਭੀਮਸੰਸਿ' 
ਮਚਵਾਯਹੁ ਜੈਗਾ । “ਬਾਈ ਧਾਰਨਿ ਕੇ ਪਤੀ ਬਡ ਚਮੂੰ ਬਟੋਰੀ । ਸਭਿ 
ਇਕੱਤ੍ਰ ਮਤਿ ਕੋ ਕਰੇ ਆਏ ਹਮ ਓਰੀ? ॥ ੫ ॥ ਦੈ ਘਟਕਾ ਬੀਤੀ ਬਹੁਰ 
ਇਤਜਾਦਿ ਕਹੈਤੇ।ਅਕਸਮਾਤੁ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਮਬਚਨ ਭਨੰਤੇ।/ਮਨੁਜ 
ਚਵਾਵਹੁ ਤਰੂ ਪਰ” ਮਗ ਦੇਘੰਹ ਸੋਈ । ਆਵਤ ਮਾਹੀ ਕੈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਿ 
ਪਾਵਹਿ ਜੋਈ?॥ ੬ ॥ ਪੁਨਹਿ ਰਾਇ ਕੱਲਾ ਕਹੈ ਪਹੁੰਦਯੋ ਭਿ ਨ ਸੋਊ । 
ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਆਗਵਨ ਅਬਿ ਕਯਾ ਤਰ ਪਰ ਜੋਊ । ਮੈਧਯਾ ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ 
ਹੀ ਹੋਵਤਿ ਸੋ ਆਵੈ । ਬਿਰਹਿ ਨ ਪੁਰਿ ਅਰੁ 'ਮਗ। ਬਿਥੈ ਤੂਰਨ ਹੀ ਧਾਵੈ” 
॥7॥ ਸਨ੍ਹਿ ਪੁਨ ਗੁਨ ਗਨ ਖਾਨਿ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਅਨ ਖਯਾਲਾ । ਡੂਢ 
ਪ੍ਹਿਰ ਦਿਨ ਜਥਿ ਰਹਜੋ ਬੈਠੇ ਤਿਸਕਾਲਗਬਾਕ ਤੀਸਰੋ ਕਹਤਿ ਭੇ ਸਭਿ 
ਬਿਥੈ ਸੁਨਾਯੋ । “ਚਢੋਂ ਬਿੱਛ ਮਾਹੀ ਪਿਖਹੁ ਆਯੋ ਕਿ ਨ ਆਯੋ ?!॥ ੮॥ 
ਸੁਲਤਿ ਰਾਇ ਕੱਲਾਕਹੇ ਨਿਜ ਨਰਨਿ ਮੜਾਰਾ/ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ 
ਤ੍ਰੈ ਬਾਰਿ ਉਚਾਰ ਕਹਾਂ ਹਮਾਰੋ ਖ਼ਰਚ ਹੁਇਚਵਿ ਤਰੁ ਪਰ ਹੈਰੋ। ਬਚਨ 
ਸਾਚ ਇਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬਹੁਤੋਰੋ' ॥੯॥ ਇਕ ਨਰ ਤਰੁ ਪਰ ਤੁਰਤ 

'ਮੰਗਆ ਸੀ1 "ਤਿਸ ਤਰਫ । “ਡੀਮਦੰਦ। 'ਦ੍ਰਿੱਛ ਉੱਤੇ । “ਟੌਰ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ। ( ੫੬੪੬ ) ਰਿਤ ੬ । ਐਮੂ ੫6, ਲ 

ਹੀ ਕਹਿ ਰਾਇ ਚਵਾਯਚਢਿ ਕਰਿ ਤੁੰਗ ਸਕੈਧ ਪਰ' ਸੋ ਮਗ ਦਰਸਾ 

ਮਾਹੀ ਆਵਤਿ ਦੂਰ ਤੇ ਤਿਨ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਾ । ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਬੋਲਜੋ ਤਬੈ 
_ €ਆਯਹੁ ਮੈਂ ਚੀਨਾ? ॥ ੧੦ ॥ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਕੋ ਜਬਿ ਲਗੋ ਰਹਿ ਦੇਖਤਿ 
ਸੋਊ। ਉਤਰਯੋ ਤਰੁ ਪਰ ਤੇ ਤਰੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੋਊਗਮਨਜੋਂ ਜੋਜਨ 
ਬੀਸ ਮਗ, ਮਨ ਮਹਿੰ ਬਿਸਮਾਦੇ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਚਰਜ 
ਦਿਖਰਾਏ॥੧੧॥ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਮਾਹੀ ਅਯੋ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਸ।ਕਹਜੋ ਓਸਿ- 

ਚੈਦ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਕੋ ਦੇਖਜੋ ਤੰਹਿ ਕੈਸਾ?ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਕਹਜੋਜੁਗ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਮਹਾਂ ਮਲੋਛਨ ਹਤਿ ਦਏ ਕਰਿ ਦੀਰਘ ਬਾਦੇ' ॥ ੧੨॥ 
ਪੁਨਹਿ ਰਾਇ ਕੱਲੋ ਕਹਜੋ “ਬਿਛੁਰੇ ਗੁਰ ਸੈਗਾ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਕਿਤ ਪਕਰੇ 

ਗਏ।ਕਿਮ ਭਯੋਪ੍ਰਮਿਗਾਊ॥ਸਰਬ ਛੋਰ ਤੇ ਅੰਤਲੌ ਅਬਿ ਦੇਟ ਸੁਨਾਈ/ਜਿਸ 
ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਸਮੁਝਾਈ $? ॥ ੧੩॥ ਤਬਿ ਮਾਹੀ 

ਕਰ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬਿਚ ਸਭਾ ਉਚਾਰੀ । “ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭੂ | ਬਿਛਰੇ ਜਬੈ ਇਕ 

ਬਿੱਪ੍ਹ ਅਗਾਰੀ” । ਸੈਗ ਮਾਤ ਕੈ ਕਪਟ ਕਰਿ ਲੈ ਗਯੋ ਨਿਰਾਲਾਂ । ਪਹੁੰਚਜੋ 
ਅਖਨੋ ਗ੍ਰਾਮ ਲੇ ਧਰਿ ਲੋਭ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੪॥ ਸਮੋਦਨ ਮਹਿੰ ਮਾਤਾ ਹੁਤੀ 
ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਕ ਖੱਚਰ ਇਕ ਦਾਸ ਤਿਹ ਦੀਨਾਰਨਿ ਲਾਦੇ। ਬਿੱਪ 
ਉਤਾਰੇ ਸ਼ਦਨ ਮਹਿ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਉਤਾਰੀ । ਰਾਮ ਨਾਮ ਖੇੜੀ ਹੁਤੋ ਦਿਜ 
ਅਧਖ਼ ਕੁਚਾਰੀ ॥੧੫ ॥ ਕੁਛਕ ਮਸੈਦੀ ਭੀ ਕਰੀ ਇਸ ਹੇਤੁ ਚਿਨਾਰੀ” । 
ਮਧੁਰ ਬਾਕ ਕਹਿ ਲੇ ਗਯੋ ਧਨ ਸੈਗ ਨਿਹਾਰੀ । ਖੱਚਰ ਪਰ ਖੁਰਜੀ ਤਕੀ 
ਦੀਨਾਰਨਿ ਕੋਰੀ । ਬਿਸਰਾਮੇ ਬਹੁ ਥਕਤਿ ਭੇ ਚਲਿ ਬਾਟ ਬਡੇਰੀ॥੧੬। 
ਆਂਖ ਬਚਾਂਇ ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਲੀ ਕੌ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਦਾਬੀ ਅਵਨੀ ਕੇ ਬਿਖੈ 
ਜਿਮ ਜਾਨਹਿੰਨਾਂਹੀ।ਕਿਤਿਕ ਬੇਰ ਮਹਿ ਆਨਿ ਕਤਿਬੋਲਕੋ ਦਿਜ ਪਾਪੀ। 
-ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਚੋਰ ਹੈ' ਸੁਚਿਤੀ ਰਖਿ ਆਪੀ' ॥ ੧੭ ॥ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਹੁ 
ਆਪਨੀ ਮੈਂ ਭਾ/ਖ ਸੁਨਾਵੋਂ । ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਭਿ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈਂ-1' 

ਦਾਸ ਗਯੋ ਬੋ ਵਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਆਯੋ । ਤਿਮਰ ਭਏ ਤੇ ਵਸਤੁ 

"ਉਦੇ ਫਾਹਣੋ ਤੇ । “ਵੀਹ ਜੋਜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ । $ਐੱਰੋ (ਮਿਲਿਆ) । ਇਸ ਵਾਸਟੇ ਪਛਾਣ 
ਸੀ (ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ) । “ਆਪਣੀ £ਗਾਲ ਟੱਖਣੀ । $ਡਾਵ ? ਦਾਸ ਤਿਸ ਵੇਠੇ|( ਜਿਸ 

_ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫਾ ਜੀ ਨਾਨ; ਕਿ ਵਸਤੂ ਮੈਛਾਟਨਨੇ ₹ ਖਣੀ) ਅਯਨ। 



ਮ। ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੩੪੭ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੫੦ 

ਸਭਿ ਸੈਭਾਰਨ ਲਾਯੋ॥ ੧੮॥ ਤਬਹਿ ਦਾਸ ਕਹਿ ਮਾਤ ਕੋ-ਖੁਰਜੀ ਵਿਚ 
ਨਾਂਹੀਬਸਤ੍ ਆਦਿ ਸਭਿ ਹੈ' ਧਰੇ-ਮਾਤਾ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਾਹੀ ।-ਦਿਜ ਘਰ ਮਹ 
ਕੋ ਅਪਰ ਨੀਹੋ;ਹਮ ਹੈਂੂਕੋ ਸੋਊ । ਧਰੀ ਹੋਇਗੀ ਬੂਝ ਤਿਹ,ਅੰਤਰ ਕਿਤ 
_ਹੋਊ=॥ ੧੯॥ ਸੁਨਿਕੈ ਬੂਝਕੋ ਦਾਸ ਦਿਜ:-ਏਰਜੀ ਤੈਂ ਲੀਨੀ । ? ਰਤ 
ਸੈਭਾਰਨਿਕੇ ਧਰੀ ਅੰਤਰਗਤਿ ਕੀਨੀ"-।ਸੁਨਤਿਵਿਜਾਧਮਾ ਕਮਤਿ ਮਨ 
ਊਝੀ ਧੁਨਿ ਭਾਖ।-ਇਹ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਨ ਤੁਮ ਕਰਯੋ ਮਰਤੇ ̀ ਸੇਂ ਰਾਥੇ॥੨੦॥ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਵਰੈਗ ਕੀ ਨਹਿੰ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਵੋ । ਆਠਿ ਗਹੈਂਗੇ ਭੁਰਤ ਹੀ 
ਮੁਝ ਚੋਰ ਬਨਾਵੋਂ । ਕਯਾ ਵਲ ਆਗੇ ਕਰਹੁਗੇ ਮੈਂ ਜਿਯਤ ਬਚਾਏ। ਅਬਿ 
ਮੁਝ ਕੋ ਇਤਬਾਰ ਨਹਿ ਨਿਕਸਹੁ ਉਤਲਾਏ ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਹਿੰ ਜਿ ਨਰ 
ਗੁਰ ਮਾਤ ਹੈ ਇਨ ਘਰ ਮਹਿ ਰਾਖੋ। ਤਬੈਂ ਤੁਰਕ ਦੇਂ ਕੈਂਦ ਕਰਿ, ਗੁਰ 
ਪਰ ਬਹੁ ਮਾਥੇਂ । ਤੁਵ ਨੰਦਨ ਮਾਰੇ ਘਨੇ ਨਹਿ ਕਰੀ ਭਲਾਈ । ਜੀਤਜੋ ̀ 
ਚਹਿ ਬਵਸ਼ਾਹ ਸੋ ਨਿਤ ਧੂਮ ਉਠਾਈ ॥ ੨੨॥ ਸੈਂ ਜੁ ਉਤਾਰੇ ਆਨਿ ਘਰ 
ਲਾਯਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ । ਕਯੋਂ ਨ ਜਾਹ ਜਿਤ ਕੋ ਚਹੋ ਅਥਿ ਲੌ ਬਿਤਿ ਥੋਰੀ-। 
ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਤੇ ਬੋਲ ਭਾ ਬਹੁ ਨਰਨਿ ਸੁਨਾਵੈਪੋਤ ਸੈਗ ਲੋ ਮਾਤਗੁਰ ਕਿਤ 
ਡਰਤਿ ਪਲਾਵੈਂ' ॥ ੨੩ ॥ ਤਊ ਕੂਰੰ ਨਦਿੰ ਰਹਿ ਸਕਕੋ ਚ/ਹ-ਦਿਓਂ' 
ਗਹਾਈਸਭਿ ਦੀਨਾਰਨਿ ਕੌ ਰਖਉਂਕੋ ਨਹਿ ਨ ਲਖਾਈ-। ਉਚੇ ਬੋਲਤਿ 
ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਗਮਨਜੋਂ ਸਹਿਸਾਈ । ਜਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਸਦਨ ਤਹਿ ਜਾਇ 
ਜਨਾਈ ॥ ੨੪॥ ਤਿਸ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਮਹਿ ਗਿਨਤੀ ਇਮ ਕੀਨੀ ।- 
ਚਲਹ ਬਤਾਵਹਿ ਮੋਰੇਡੇ ਸਭਿ ਭੇਵ ਜੁ ਚੀਨੀ।ਲੋ ਇਨਾਮ ਧਨ ਤੁਰਕ ਤੋ 
ਦੇ ਬਹੁ ਬਡਿਆਈ।ਗੁਰ ਅਰਿਕੀ ਮਾਤਾ ਤਨ ਜਗਹਿਕੈ ਹਰਖਾਈ-॥੨੫॥ 
ਇਮ ਸਲਾਹ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰੀ ਤੂਰਨ ਤਬਿ ਧਾਏ। ਤਹਿ ਸੇਨਾ ਕੁਛ ਤੁਰਕ 
ਕੀ ਖੋਜਨ ਹਿਤ ਆਏ । ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰੇਡੇ ਪਹੁੰਚਿਕੈ ਦੋਨਹੁੰ ਅਘਵੈਤੇ । ਸੇਨ- 
'ਪਤੀ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗੇ ਹਿਤ ਕਹਿਨ ਬ੍ਰਿਤੋਤੋ॥੨੬॥-ਸੁਨਹੁ ਮੀਆਂਜੀ!ਬਖ- 
ਸ਼ੀਏ ਕੁਛ ਹਮੈ ਇਨਾਮਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੈ ਲਜਾਏ ਨਿਜ ਧਾਮਾ । 
ਚਲਹੁ ਆਪ ਗਹਿ ਲੀਜੀਏ ਨਹਿ ਦੇਰਿ ਕਰੀਜੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਢਿਗ ਲੋ ਪਹੁੰ- 
ਰਾਵ ਛੁਪਾਕੇ ਹੱਖੀ ਹੋਵੇ । “ਨੀਚ ਦਿਜ । ਭਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹਨ । ਭਜੇ ਤੇ (ਸੈ 
ਨੱਬਰ) ਯੋਗੀ ਬੀਤੀ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ) ਕਿ ਪੋਤਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਰੈ 
ਕਿਧਰੇ _ਭੱਜ ਜਾਵੇ । “ਬੂਠ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ । ਓਰ ਪਿੱਛ , ਦੋਂਲੋ ਦੱਸੀਏ ਸਾਰਾ ਟਦ ਵੋ 
ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । 



ਗੁੜ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੮੪੮ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਔਹ ੫੪. 

ਚੀਏ ਤਹਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਜੈ-॥੨੭॥ ਸੁਨਤਿ ਚਮੂੰ ਹਯ ਜ਼ੀਨ ਧਰਿ ਗਮਨੇ 
ਉਤਲਾਏ। ਧਈਏ ਪਾਇਲ ਪਾਵਤੇ ਤੂਰਨ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੁਨਹੁੰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ!ਮਾਤ ਜੁਤਿ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ।ਸਜੋਦਨ ਲਏ ਚਢਾਇ ਤਬਿ ਮੂਰਖ ਖ ਕਰਿ 
ਬਾਦੇ॥੨੮॥ਪੁਰਿ ਸਿਟੇਦਕੋ ਲੇ ਗਏ ਮਗ ਉਲੰਘਜੋਸਾਰਾ।ਸੂਬਾ ਖਾਨਵਜੀਦ 
ਜਹਿਂ ਉਤਰਜੋ ਦਲ ਭਾਰਾ । ਤਿਹ ਕੋ ਕਹਜੋ-ਨਬਾਬ ਜੀਹਮ ਗਹਿ ਕਰਿ 
ਲਕਾਏਗਰੂਗੁਇੰਦਸਿੰਘ ਮਾਤ ਹੈ ਦੈ ਪੁੱਤ ਸੁਹਾਏ॥੨੯॥ ਨਿਸਾ ਬਿਖੇ ਆਏ 
ਚਲੋ ਪਹੁੱਚੋ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਤੀ-। ਕਹਜੋ ਨਵਾਬ-ਉਤਾਰੀਏਜਹਿੰ ਬੁਰਜ ਇਕਾ- 
ਤੀ। ਰਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਖਰੇ ਤਹਿਂ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਾਈ-1 ਪੁਰਿ ਨਰ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਦੌਰ ਕਰਿ ਆਵਤਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੦॥ਦੇਖਹਿਂ ਬੂਬਹਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੋ ਸਭਿ ਗਾਰਿ 
ਨਿਕਾਹੈ"।-ਧਿਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕ੍ਰਿਤਘਨੀ ਜੜ ਕਾ ਲਹਜੋ ਪੁਕਾਰੈ?ਮਸ਼੍ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਿ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ] ਗਹਿਵਾਇ ਕਰਿਭਾ 
ਲ੍ਹਣ ਹਰਾਮੀ॥੩੧॥ਲਾਖਹੁੰ ਜੀਉ । ਉਧਾਰਿਕੈਹਿੰਦੁਨਕੀ ਰਾਖੀ'।ਦੀਨੋ ਸਿਰ 

ਜਿਨਕੇ ਪਿਤਾ ਅਰਿ ਜਰ ਹਰਿ ਕਾਂਖੀ%ਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਨ 

ਪੂਜਹਿ ਜਿਨ ਕੇਰੇ । ਰਿਖਿ ਜੋਗੀ ਉਰ ਧਕਾਨ ਧਰਿ ਗਤਿ । ਲਹਤਿ ਅਛੇਰੇ 
॥੩੨॥ ਤਿਨਕੇ ਸੈਗ ਅਧਰਮ ਕਰਿ ਦੁਰ ਕਰਮ ਕਮਾਯੋ । ਨਾਕ ਸਕੋਰਹਿ 
ਨਰਕ ਭੀ ਸਹਿ ਸਕਹਿਨ ਪਾਯੋਂਮਕੁੰਭੀਨਰਕ ਪਪਾਤਹ੍ਰੈਂਭਤਹਿੰਜੀਵ ਤਪੈ 
ਹੈਂਤਬ ਸਮ ਪਾਪੀ ਦਤਿਯ ਨਹਿ ਬਡ ਸੈਕਟ ਸਹਿਹੈਂ“॥੩੩॥ਬਿੱਪਜਨਮ 

ਚੌਡਾਲ ਕ੍ਿਤਿ ਕਯਾ ਕੀਨਿ ਕਸਾਈ !- ਲਾਖਹੁੰ ਬਾਰ ਧਿਕਾਰਤੇਂ-ਲਹਂ 
ਅਧਿਕ ਸਜ਼ਾਈ-। ਇਮ ਪੁਰਿ ਜਨ ਗਨ ਤਹਿ ਮਿਲੋਂ ਹੋਈ ਬਡ ਭੀਰਾ । 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਗ ਪਿਥੈਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਸਰੀਰਾ॥੩੪॥ਸਭਿਕੋਤਬੈ ਹਟਾਇਕਰਿ 

ਲੇ ਗਏ ਤਹਾਂ ਹੀ। ਬੁਰਜ ਬਿਖੈ ਉਤਰੇ ਬਿਰੇ ਜਨਨੀ ਦੁਖ ਮਾਂਹੀ । ਜਹਾਂ 

ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਿਗੀ ਛਿਗ ਪੌਤ੍ਰ ਬਿਠਾਏ । ਤੁਰਕਲਿ ਕੀ ਪਰਿ ਕੈਦ ਮਹਿ 

ਚਿਤਵਤਿ ਪਛਤਾਏਮ੩੫॥-ਕਹਾਂ ਹੋਇਗੀ ਬਾਰਤਾ ਅਰੁ ਕਹਾਂ ਕਰੈਂ ਗੇ $। 

੧ਦੇਬੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, (ਜਦ ਸਮਬਦੇ ਹਨ ਤਾ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । 
3(ਪੈਜ) ਰੱਖ ਲਈ । ਬ(ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੀ) ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ । ਓਨਰਕ 

ਬੀ ਨੱਕ ਵੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ (ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚ) ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ । “ਤੂ ਡਿੱਗੇਂਗਾ । 
ਓਊਬੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਤੰਪੇਗ। । “ਸਹੇਂਗ । __ “ਪਾਠਾ੍ਰ=ਅਰ ਜਰ ਹਰ ̀  ਕਾਖੀਆਅਤੇ 
(ਹਿੰਦੂਆਂ ਢੀ) ਜੜ੍ਹ ਹਰੀ (ਰੱਖਣ ਦੇ) ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ । 



ਗੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੪੯) ___ਰਿਤੁ੬।ਸੰ ੧. 

ਪਰੇ ਬਸੀ ਮਹਿ ਆਨਿਕੈ ਪਿਖਿ ਕੋਪ ਧਰੈ ਗੇ। | । ਸੁਤ ਕੀ ਮਾਨੀ ਬਾਤ ਨਹਿ 

ਤੋਂ ਅਪਦਾ ਪਾਈ । ਭਏ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤ ਬਿਛੁਰਿਗੇ,ਜਿਨ ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਕਾਈ ॥ 
੩੬॥ ਰਹਤਿ ਦਰਗ ਮਹਿ ਲਰਤਿ ਜਬਿ ਸੁਤ ਕਹਤਿ ਬਚੈਨਾ । ਸਪਤ 
ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਸਕਲ ਸੁਖ; ਹਮ ਕਿਯ ਨ ਅਮੰਨਾ' । ਆਪ ਆਪ ਬਿਛੁਰੇ 
ਕਿਭਹੁੰ ਸਗਰੇ ਪਰਵਾਰਾ । ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਹੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ-ਲੀ ਸ੍ਰਾਸ ਉਦਾਰਾ” ॥ 

੩੭॥ ਰਿਦੇ ਬਸੂਰਤਿ ਮਾਤ ਬਹ ਲੋ ਪੌੜ੍ਨਿ ਅੰਕਾਂ । ਬਾਰਿ ਬਿਲੋਚਨ ਤੋ 

ਮੁਚਤਿ ਲਹਿ ਰਿਪੁਨਿ ਅਤੈਕਾ” । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਤਾ ਪਸਰੀ 

ਸੁਧਿ ਸਾਰੇ । ਆਇਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਹੇਰਤੇਂ ਕਰਿ ਹਾਹਾਕਾਰੇ” ॥੩੮॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਬਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ'ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਿਹ੍ਹੇਦ ਆਵਨ ”ਪੁਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪਚਾਸਮੋ 

ਐਸੂ ॥੫੦॥ ੫੧. [ਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਉਣਾ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਦਾ ਨਿਕਸਿਕੈ ਆਯੋ ਸਭਾ ਸਥਾਨ । ਵਿੰਦ ਝਮੂੰਪਤਿ 
ਮਿਲਿਗਏ ਬੈਠੇ ਮੇਲ ਮਹਾਨ”॥੧॥ਢੌਪਈ।“ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁਮਾਹੀ ̀ ਕਰਹਿਬਤਾ- 
ਵਨ । “ਇਕ ਸਿਖ ਮੋਕਹੁ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ।ਜਥਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਬੂੜਿ ਬ੍ਰਿਤੈਤਾ। 
ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਭਨੋ' ਭਗਵੇਤਾ ! ॥ ੨॥ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਦਿਵਾਨ ਮਰਾਨਾ । 

ਆਨ ਬਿਰੇ ਜਹਿਂ ਸਭਾ ਸਥਾਨਾਂ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਗਿਰਦ ਸਿਰੋਦ'। ਹੁਤੇ 
ਤਹਾਂ ਮਿਲਿ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੩॥ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤੀ ਬਨਕ ਕਿਤੇਕ । ਪਰਿ ਜਨ 
ਦੇਖਨਿ ਹੇਤ ਅਨੇਕ । ਭਈ ਸਭਾ ਮ/ਹੋਂ ਕੀਰ ਬਿਸਾਲਾ।ਬੈਠੇ ਜਾਲ”, ਖਰੇ 
ਨਰਜਾਲਾ॥੪॥ਰੇਘਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰੰਡੇ ਬਾਸੀ । ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹੁਤੋ ਦਲ ਪਾਸੀ। 

ਤਿਸ ਕੀ ਢਿਸ਼ਾ ਕਰੇ ਤਬਿ ਨੈਨਾ । ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਬੈਨਾ ॥ ੫ ॥ 

-ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਂ ਬਿਠਾਏ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਲੋ ਆਵਹੁ ਇਸ ਥਾਏਂ । ਸਾਦਰ 

ਮ੍ਿਦੁਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਕਰਿਕੈ । ਦੇਹ ਵਿਲਾਸਾਂ ਲੋਹੁ ਸਿਧਰਿਕੈ“-॥ ੬ ॥ 
ਮੋਰੌਡੇਸ਼ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਹਿੰ ਗਯੋ । ਢਾਵੀ ਪੌੜ੍ਰ ਬਿਲੋਕੜਿ ਭਯੋ । ਨਿਕਟ 

ਪਹੁੰਢਿ ਬੋਲਯੋ-ਸੁਨਿ ਮਾਈ ! ਸਭਾ ਨਬਾਬ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ ॥7 ॥ ਤਿਨ 
ਸਭਿਹੁੰਨਿ ਹੇਰਿਬੈ ਕਾਰਨ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ- ਸੁਨਤਿ 
ਮਾਤ ਕੋਪਤਿ ਦੁਖ ਪਾਯੋ । ਰੈਘਰ ਮੈਗ ਬਾਕ ਇਮ ਗਾਯੋ ॥ ੮ ॥-ਗੁਰ ਕੇ 
ਪੁੱਤ ਗਏ ਤਿਨ ਸੈਗ । ਸੁਧਿ ਨ ਤਿਨਹੂੰ ਕੀ ਭਾ ਕਿਮ ਵੇਗ । ਇਹ ਜੁਗ 
ਬਾਰਿਕ ਪਾਰਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ਕੀਨ ਬਡੋਰੇ-॥੯॥ਸੁਨਿ ਰੌਘਰ ਨੰਂ 
"ਜਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ₹ਨੈਮੇ। ₹ਵੈਰੀਐਂ ਦਾ ਭਰ । ₹ਗ੍ਹੂਤੇ । “ਜਾਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ । 



੧| ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੯੫੦) ____ ਰੁਤ੬। ਅੰਸੂਪ੫੧ 

ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ ।-ਪਾਰਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਖਤਿ ਮਾਈ-। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤ੍ਰੀ ਇਕ 
ਨੀਚ। _ਬੈਠਯੋ ਤਹਾਂ ਸਭਾ ਕੋ ਬੀਚ ॥੧੦॥ ਸੁਤਾ ਸੰਬੈਧ ਕਰ/ਤ ਗੁਰ ਘਰ 
ਮੈਂ ।ਦਿਯੋ ਹਾਇ ਸੁ ਪ੍ਥਮ ੜਗਰ ਮੈਂ । ਯਾਂ ਤੇ ਢ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੈ ਗੁਰ ਮੈਗ । 
ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਕਹਯੋ ਕਢੇਗ ॥ ੧੧ ॥-ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਗਨ 
ਗਾਰਾ।ਨਹਿੰ ਪੋੜਨਿ ਤਬਿ ਪਜਾਰ ਬਿਚਾਰਾ'।ਅਬਿ ਕਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੈ ਇਹ 
ਪਾਰਿਕ । ਗੁਰ ਕੋ ਪੁੱਤ ਬਿਦਤਿ 'ਏ ਬਾਰਿਕ-॥੧੨॥ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਕਹਜੋ 
-ਅਬਿ ਜਾਓ।ਦੋਨਹੁ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਕੋ ਲਜਾਓ।ਮਾਤਾ ਸੈਗ ਕਹੋ ਸਮੁੜਾਏ। 
ਹੇਤ ਬਿਲੋਕਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ ॥ ੧੩॥ ਅਪਰ ਬਾਤ ਕੁਛ ਕਰੈਂ ਨ ਕੋਈ। 
ਤੜ ਢਿਗ ਹੀ ਪਹੁਚਾਵਹਿਂ ਦੋਈ-- ਮੋਰੇਡੇਸ਼ ਚੇਘਰ ਪਨ ਆਯੋ। ਨਿਕਟ 
ਮਾਤ ਕੇ ਹੋਇ ਅਲਾਯੋ ॥੧੪॥ -ਪਿਖੰਹ ਨਬਾਬ ਪਠਾਵੈ ਵੇਰ । ਚਾਹਤਿ 
ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਇਕ ਵੇਰ-- ਜੁਗ ਪੌਤ੍ਰੋ ਜੁਗ ਜ਼ਾਨ੍ਹ ਪਰ ਥਿਰ । ਨਿਜ ਪਟ ਤੇ 
ਆਛਾਦਾਨ ਤਿਨ ਕਰਿ ॥੧੫॥ ਬੈਠੀ ਹੁਤੀ ਮਾਤ ਬਹੁ ਨੌਹੂਬਾਰਿ" ਬਿਲੋ- 
ਚਨ.ਬਹਸੋ ਅਛੇਹੂ । ਤਬਿ ਜੁੜਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨ । ਦਾਦੀ ਪਟ ਕੌ 
ਰੀ ਨਿਜ ਪਾਨ ॥੧੬॥ ਨਿਜ ਉਪਰ ਤੇ ਕਰਜੋ ਉਤਾਰਨਿ । ਉਠਿ ਠਾਂਢੇ 
ਹੁਇ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨਿ।-ਕਯੋ' ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਬਿਖਾਦਾ ? : ਤੁਰਕਨਿ 
ਸੈਗ ਸਦਾ ਹਮ ਬਾਦਾ॥੧੭॥ਅਬਿ ਨਹਿ -ਜਾਹਿੰ ਕਹਾਂ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਯਾਂ ਤੇ 
ਉਚਿਤ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਜਾਵੈਂ-4 ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਕਰਿ ਸਾਘਚਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸੁਤ 
ਜਿਮ ਨਿਸਨਾਥ ॥ ੧੮ ॥ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਮ੍ਰਿਦਲ ਜਿਨ ਅੰਗ । ਚਪਲ 
ਬਿਲੋਚਨ ਾਰੁ ਰੈਗ । ਮੈਮਤ ਅਲ੫ ਬੈਸ ਹੈਂ ਜਿਨ ਕੀ । ਸੁੰਦਰ ਆਭਾ 
ਦੋਨਹੁੰ ਤਨ ਕੀ ॥ ੧੯॥ ੜਗਲੀ ੜੀਨਾਂ' ਝਮਕ ਲਗ ਜ਼ਰੀ । ਅੰਗ ਬਿਕੂ- 
ਖਨ ਬਿਨ ਦਤਿ ਖਰੀਂ“। ਗਮਨੇ ਢੋਨਹੁੰ ਬੀਰ ਅਗਾਰੀ । ਰੈਘਰ ਚਾਲਯੋ 
ਝਿਨਹੁੰ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਸਭਾ ਸਮੀਪ ਪਹੂਝੇ ਜਾਈ । ਮੋਰੰਡੇਸ਼ ਕਹਿ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਈ ।-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਜੋ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ । ਗਢ ਚਮਕੌਰ ਘਰਿ 
ਗਹਿ ਮਾਰਾ॥ ੨੧॥ ਤਹਿ ਤੁਮਰੇ ਫ੍ਰੈ ਭਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । । ਸੈਗੀ ਸਿੰਘ ਸਕਲ 

'ਤਦੋ” ਨਾ ਪੋਤ੍ਰਿਆੰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰਿਆ । ੨ਜਲ ।  ੧ਓਦੂਮਾ । “ਸੋਗ । “ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਦੈਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ । ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਨ ਬਗਲੀ ਦਾ ਸੋਸਮ 
ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਪਦ ਲਿਖਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਯਾ 
ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਰੇ ਕਪੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਊ 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੫੧ ) ₹੩ ੬ । ਲੰਸੂ ੫੧, 

ਸੋ ਮਾਰੇ। ਅਬਿ ਤੁਮਰੋ ਰਾਖਾ ਨਹਿ ਕੋਈ।ਆਨਿ ਉਬਾਰੇ ! ਇਨ ਤੇ ਜੋਈ॥ 

੨੨॥ਇਹ ਨਬਾਬ ਸਰਦਾਰ ਤਮਾਮੁੂ। ਝਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਮੇ ਕਰਹੁ ਸਲਾਮੂ। 

ਨਹਿੰ ਮਾਰਹਿੰਗੇ, ਲੋਹਿ ਬਚਾਈ । ਜੀਵਤਿ ਰਹੀਅਹਿ ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਈ-॥ 
੨੩॥ ਸੁਨਿ ਜੁੜਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਬਾਕ 

ਬਖਾਨ-ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਖਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਜਗ ਮਹਿ ਕੌਨ ਸਕਹਿ ਤਿਹ 

` ਮਾਰਾ ॥ ੨੪॥ ਜਿਮ ਅਕਾਸ਼ ਕੋ ਕਕਾ ਕੁਈ ਮਾਰਹਿ। ਕੌਨ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋ 
ਨਿਰਵਾਰਹਿ । ਮੇਰ ਚਲਾਇ ਸਕੈ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਸਸਿ ਸੂਰਜ ਨਹਿ ਪਕ- . 

ਰਨ ਹੋਈ ॥੨੫॥ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ । ਸੰਭਿ ਤੇ ਬਡੋਂ ਕਾਠ 
ਕੌ ਕਾਲੂ । ਤਿਸ ਆਗੇ ਹਮ ਅਰਪੇ ਸੀਸ। ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਜਗ 

ਦੀਸ਼ ॥੨੬॥ ਇਹ ਨਰ ਪਾਮਰ' ਪਾਪ ਕਮਾਵੈਂ । ਕਿਮ ਇਨ ਆਗੇ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਵੈਂ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਾ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਈ ।-ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕ੍ਯਾਂ 

ਸਮੁੜਿ ਸਕਾਈ॥੨੭॥ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਇਨ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਗਾਰ।ਲਰਿਬੇ ਮਿਲਿਬੇਨ- 

ਹਿਨ ਬਿਚਾਰਾਂ-।ਸੁਨਤਿ ਜਰਜੋ ਖੱਤੀ ਮਤਿਮੰਦ । ਬੋਲਯੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਨ 

ਬ੍ਰਿੰਦ॥੨੮॥-ਇਹ ਨਾਗਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ । ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਅਤਿ 

ਖਟੈਨਹਿੰ ਨਬਾਬ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੂਡਰਪਤਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਕਿ ਤਮਾਮੂ॥ 
੨੯॥ ਇਨ ਕੇ ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਬਭੇਰੇਕਿਮ ਇਹ ਝੁਕਹਿੰ ਨਬਾਬ ਅਗੇਰੈ-।. 
ਬਹੁਰ ਬਜੀਦਖਾਨ ਬਚ ਕਹਨੋ-ਤ੍ਰਾਤ ਖਿਤਾਵਿਕ ਨਹਿੰ ਕੌ ਰਹਯੋ॥੩੦॥ 

ਦੀਨ ਬਿਖੋ ਆਵਹ ਤੁਮ ਅਬੈ । ਤੁਰਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੋ ਮਾਨਹੁ ਸਬੈ । ਪੁਨ 

ਤੁਮ ਕੋ ਦੇ' ਬਹੁ ਬਡਿਆਈ । ਗਜ ਬਾਜੀ ਅਰੁ ਧਨ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੧॥ 

ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟ ਆਪਨੇ ਰਾਖੈ । ਪਾਲਨ ਪੋਸਨ ਕੋ ਅਭਿਲਾਥੇ । ਦੇਹਿ 
` ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਬਡੋ ਬਨਾਵਹਿ । ਕੇਤਿਕ ਚਮੂੰ ਸੈਗ ਤੁਮ ਲਾਵਹਿ ॥੩੨॥ਜਿਮ 
ਹਮ ਕਰਹਿ ਅਧਿਕ ਸਿਰਦਾਰੀ । ਤਿਮ ਹੋਵਹੁਗੇ ਲਿਹੁ ਸੁਖ ਭਾਰੀ-। 

ਸੁਨਤਿ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਆਈ । ਬੂੜਕੋ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਲਘ [ ਭਾਈ॥੩੩॥ 
-ਪਹੁੰਚੜੋਂ ਸਮਾਂ ਮੋਹਿ ਅਸ ਜੋਵਾ । ਗਰੂ ਪਿਤਾਮੰ ਪਰ ਜਿਮ ਹੋਵਾ। ਸਾਬਤ 

ਰਹਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਕੀ । ਕਹੁ ਕ੍ਰਾਤਾ ! ਤੂੰ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ-॥ ੩੪ ॥ ਵਤੇ 
ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾਂ ।-ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਜੋ' ਰਖਿ ਲੀਨਾ । ਸ਼ੁਭ 
ਜਸ ਤੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰ ਸ਼ਾਕਾ ਚੀਨਾ" ॥੩੫॥ ਹਮ 
"ਨੀਚ । ਲੜਨ ਤੇ ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ । ੧ਸਾਕਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੯੫੨) ਰਿਛੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੨, 

ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਮ ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਸਿਰ ਦਿਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈਂ । 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗ ਹੈ ਫੇਰ । ਤਨ ਸਭਿ ਨਾਸ਼ਵੇਤ ਹੀ ਹੇਰਿ ॥ ੩੬॥ ਦੀਨ 
ਬਿਥੈ ਲਯਾਵਨ ਕੇ ਹੇਤ । ਕਹੜੋ (ਪਤਾਮੇ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਤਿ" । ਧਰਮ ਧੁਦੈਧਰ 
ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ।ਇਨ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਪਨਹੀ ਮਾਂਰੀ“॥੩੭॥ ਤਿਮ ਸ਼ਾਕਾ ਜਗ 
ਤੁਮ ਵਿਖਰਾਵੋ। ਮਨ ਕੌ ਥਿਰ ਕਰਿ ਨਹੀ' ਡੁਲਾਵੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ 
ਬੈਸ ਹਮਾਰਾ । ਰਾਖਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਲਾਜ ਉਦਾਰਾ-॥ ੩੮॥ ਸੁਨੋ ਅਨੁਜ 
ਤੇ ਧੈਰਜ ਬੈਨ । ਕਹਤੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਨੈਨ:-ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀਸ ਹਮ 
ਪਨਹੀ ਮਾਰੈ । ਧਰਮ ਆਪਨੇ ਨਹੀ' ਬਿਗਾਰੈਂ ॥੩੯ ॥ ਹਮਰੇ ਬੈਸ ਰੀਤਿ 
ਦਿਮ ਆਈ । ਸੀਸ ਦੇਤਿ ਪਰ ਧਰਮ ਨ ਜਾਈ । ਤੁਮਰੀ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰਨਿ 
'ਹੇਭ । ਹਮ ਨਹਿ ਡਰਪਹਿੰਗੇ ਸਿਰ ਦੇਤਿ ॥ 8੦ ॥ ਕਹਾਂ ਮੰਦ ਮਤਿ | ਤੂ 
ਬਿਰਮਾਵੈਂ'ਕੂਰ ਪਦਾਰਥ ਪਰ ਨ ਲੁਭਾਵੈਂਪਧਰਮ ਸਾਚ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਸੇ ਸੰਗ 
ਕੋ ਅਸ ਮੂਰਖ ਕਰਹਿ ਜੁ ਭੈਗ ॥੪੧॥ਬਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਨਿ ਅਵੱਗਜਾਂ। 
ਵਾਹਨ ਤੁਰਕ ਜਰਨ ਕੋ ਲੱਗਯਾ' । ਹਮ ਸਿਰ ਦੈਬੇ ਬਾਯੁ ਬਡੇਰ' । 

ਜਾਰਹਿ ਛਾਰ ਕਰਹਿ ਨਹਿ ਦੇਰ-॥੪੨॥ਸੁਨਤਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਨੀ। 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਭਾ ਬਿਸਮਾਨੀ ।-ਕਜੋਂ ਨ ਕਹੈਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਝ ਅਹੈ”"। 
ਜਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਲਹੈਂ-॥੪੩॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਹਿੰਦੂ ਤਹਿੰ ਸਬੈ । 
ਪੈਨ ਪੈਨ ਬੋਲਤਿ ਭੇ ਤਬੈਂ। ਤੁਰਕ ਜਰੇ ਉਰ ਜਰੇ ਨ ਕੈਸੈ । ਪਾਵਸ ਪਰੇ 
ਜਵਾਸਾ ਜੈਸੇ॥ ੪੪॥ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੈਨ ਤਰੇਰੇ' ।-ਡਰਤਿ ਨਹੀਂ 
ਕਿਮ ਕਹੈਂ ਕਰੇਰੇ । ਇਨ ਕੋ 'ਅਬਿ ਦੈ ਹੈਂ ਮਰਿਵਾਇ-। ਇਮ ਨਿਸ਼ਢੈ 
ਕਰਿ ਰਿਸ ਕੋ ਪਾਇ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ਗ੍ਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ 
“ਸ੍ਰੀ ਜੁਬਾਰ ਨਿੰਘ ਬਾਕ” ( ਬਬਰਨ$ ਨਾਮ ਏਕ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੫੧ ॥ 

. [ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸੁਨਾਉਣਮ-ਜਾਰੀ '। 

ਫੋਰਭਾ॥ "ਖਖੁੱਤੀ ਘੂਠ ਦ ਤਬਿ ਕਹਿ ਨਬਾਬ ਕੇ ਸਾਬ।-ਦੇਖਹੁ ਕਿਮ 
"ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੰ ਦਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲਈ _ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । "ਜੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ । <ਡੋਟੇ ਭਰਾ 
ਤੱ । “(ਨਵਾਬ ਨੂ ਨੂੰ) ਕਿਹਾ । “ਭਾਵ,ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ” । “ਅਸੀਂ” ਨਹੀਂ ਲੋਭਾਇਮਾਲ ਟੋਵਾਂਗੇ । 
?ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਜਾ ਦੀ ਅਗਨੀ । 'ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆੰ ਜੜਾਂ 
ਸਾੜਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੯ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਬਡੀ ਹਵਾ (ਬੁੱਲੇਗੀ)। ਕਿਉਂ ਨਾ (ਏਹੋ ਜੇਹੇ 
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ) ਰੁ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁ ਹੋਏ । “ਭਾਵ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ । '“ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ (ਬਗੋਂ)ਰੈਸੇ ਕਰੜੇ ਏ ਲਦੇ ਹਨ । "ਮਾਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



੧ ਮਰ <ਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੫੩) , ਰ੍ ____(੫੯੫੩) . __ਰਿਤੁ੬। ਅੰਸੂ ੫੨. 
ਇਹਬੋਲਤੇ ਡੁਰਤਿ ਨ ਜੋਰਤਿਹਾਬ॥੧॥ਤੌਪਈ॥ਬਝੇਹੋਇੰਗੇ ਪਿਤਾਸਮਾਨਾ। 
ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨਾ । ਨਿਤ ਊਧਮ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਵੈਂ । ਏਹ 
ਨਹਿੰ ਕਜੋਂਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ।੨॥ਅਬਿ ਪਕਰੇ ਬਸ ਆਦਿ ਤੁਮਾਰੇਛੂਟ ਨ 
ਜਾਹਿ ਮਵਾਸ ਮਝਾਰੇ'।ਇਿਨਕੋ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਉਪਚਾਰੂ।ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਕਿਹ 
ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੂ-॥੩। ਹੁਤੇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਖਾਨ ਮਲੋਰੀ।-ਹਤਹਿ-ਜਾਨਿ ਬੋਲੋ 
ਤਿਸ ਬੇਰੀ”:-ਬਾਲਕ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਕਯਾ ਦੋਸ਼ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੀ ਇਨਹਿ ਨ 
ਹੋਸ਼-॥੪॥ਸੁਨਿ ਪਾਪੀਤਬਿਏਵ ਨਵਾਬਇਤ ਉਤ੍ਹ ਦੇਖਨ ਲਗਜੋ ਸ਼ਤਾਬ। 
ਜੇ ਨਰ ਸਨਮੁਖ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਮਾਨੀ।-ਹਮ ਤੇ ਬਾਲਕਹੋਇੰ ਨ ਹਾਨੀ-॥੫॥ 
ਬਹੁਰ ਦਾ(ਹਨੀ ਦਿਸ਼ ਜਬਿ ਹੇਰਾ । ਨੀਵਗੀਵ ਕਰਿ ਥਿਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਬਾਮੇ 
ਦਿਸ਼ ਤਬਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਈ । ਨਹਿ ਕਿਨ ਮਾਨੀ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ॥ ੬ ॥ 
€ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ਿ ਖਲ ਬਾਂਛਤ ਬੇਗ । ਗਿਲਜਾਂ ਪਸ਼ਚਮ ਕੋ ਯੁਤਿ ਬੇਗ%- 
ਲਿਹੁ ਬਾਲਕ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਹੋਇ।ਧਰ ਤੇ ਜੁਦੇ ਕਰਹ ਸਿਰਦੋਇ॥੭॥ 
ਰਾਖਨ ਕੀ ਲਾਯਕ ਇਹ ਨਾਂਹੀ । ਪਾਇ ਫਤੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਮਾਂਹੀ--। ਸਠਿ 
ਗਿਲਜਾ ਤਬਿ ਲੇ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਓਟ“ ਸਕਾਂ ਕੇ ਹੋਵਤਿ ਭਯੋ ॥ ੮ ॥ ਪਾਪੀ 
ਨਿਰਦਯਾਲੂ ਮਤਿ ਮੱਦ। ਗਹਿ ਖੈੱਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਿਲੀਦ । ਧੀਰਜ ਧਰੇ ਗੁਰੂ 
ਸੁਤ ਖਰੇ।ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮਨ ਕੈਸਿਹੁੰ ਕਰੇ ॥੬॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਰ ਚਾਹਤਿ 
ਵੀਯੋ। ਤੁਰਕਨਿ ਜਰਾਂ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕੀਯੋ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਬਾਤ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋਰੀ । 
ਲਾਜ ਬੈਸ ਕੀ ਚਹੈਂ ਬਡੇਰੀ॥ ੧੦ ॥ ਅਧਮ ਤਬੈ ਤਰਵਾਰ ਚਲਾਈ । 

"ਛਟਕੇ ਕਿਸੇ ਆਕੀ ਥਾਂ ਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ । "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ । ₹( ਇਹ ) ਜਾਣਕੇ ਕਿ 
(ਨਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਲੋਂ । “ਮੂਰਖ ( ਨਵਾਬ ) ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਹਲੀ 

. ਨਾਲ਼ (ਤੱਕਕੇ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਕਿ ਕੋਈ ਟਿੱਤਰੇ ਤਾਂ ) ਛਮ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਕ਼ਮ ਵਾਨਾ ਗਿਲਜਾ 
(ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸਿਆ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ) [ਏਰ/=ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ । ਏਗ=੫ ਨਮ, ਉੱਦਮ] 
( ਅ) ਕਈ ਲੋਕ 'ਬਾਂਛਤ ਬੇਗ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਵਾਂਛਤ £ਸਕਿਤ ਪਦ ਹੈ । 
“ਓਹਲੇ । ੬ਉਦਾਸ ਮਨ । %ਆਮ ਪੂਸਿੱਧ ਪਟੈਪਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਦ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਧਾਂ 
ਵਿਚ ਚਿਠੇ ਜਾਣਾ ਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ] ਨਿੱਖਾਂ ਨੇ 
ਸਰਟੰਦ ਦੀ ਤਦ ਤੋ' ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ; ਹਰ ਹਿੱਖ ਟੂਣ ਭਾਈ ਸਰਹੈਂਦ ਦੀ ਇੱਫ 
ਚਾਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਸੁੱਫਣੀ ਧਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਫਾਂ ਦਾ 8੬ਧ ਢਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟ- 
ਪਰਾ ਵੱਲ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਤਕ 
ਜ਼ੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਧ ਢੂੱਟਕੇਂ ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਟੇਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ' (੫੯੫੪ ) ਫੂਤ ੬ । ਸੰ£ ੫੨, 

ਸਿਰ ਕੁਛਾਰ ਸਿੰਘ ਦਯੋ ਗਿਰਾਈਬਹੁਰ ਦੂਸਰੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਫਤੇ ਸਿੰਘ 
ਕੋ ਸੀਸ ਉਤਾਰਾ ॥੧੧॥ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਕਯੋ।ਜੋ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਨਿ 
ਮਹਿ ਬਿਯੋਖੈਨ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਰ ਛਿਯੋ ਉਤਾਰੀ 
॥ ੧੨॥ ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਪਕਰੇ ਹੋਏ । ਦਿੜ੍ਤਾ ਅਪਰ ਕਰਹਿ ਇਮ 
ਕੋਏ?ਤੁਰਕਨ ਜਰਾਂ ਬਿਨਾਸੀ ਕਰਿਕੰ ।ਗਏ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਧਰਿਕੋ 
॥੧੩॥ ਕਰੇ ਕਲੈਕਤਿ ਰਿਪ ਕੁਲ ਸਾਰੇ। ਰਾਜ ਤਜ ਕੋ ਛੀਨਸਿ ਸਾਰੇ। 
ਤਿਸ ਛਿਨ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦ ਤਹਿੰ ੜਾਰੀ'।ਥੱਤੀ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵਤਿ ਗਾਰੀ ॥੧੪॥ 
-ਇਹ ਦੋਖੀ ਹੈ ਬਡੋ ਚੈਡਾਲਾ । ਦੇਖੇ ਬਾਲਿਕ ਕਹਜੋ ਕਰਾਲਾਂ-। ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਹਾਹਾਕਾਗੇਜਾਨੀ ਭੁਰਕਨ ਜਰਾਂ ਉਪਾਰੇ॥੧੫॥ ਇਕ ਸਿਖ 
ਫੋਭਰ ਮਲ ਬਹੁ ਧਨੀ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕਰਨਿ ਸੁਨੀ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਜੋ 
--ਧਨ ਗਨ ਦੈਕੀਤੁਰਕਨਿ ਤੇ ਛੁਰਵਾਵਨਿ ਕੈ ਕੈ।੧੬॥ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤਹਿ 
ਢੇਉ' ਪੁਚਾਈ । ਪਾਵੋਂ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਬਡਿਆਈ । ਕਹਾਂ ਦਰਬ ਜੋ ਸਰਬ 
ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਗਰ ਪਦਵੀ ਦੈ ਹੈ' ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ--॥ ੧੭ ॥ ਕਰਤਿ ਉਤਾਇਲ 
ਕੋ ਚਲਿ ਆਵਾ । ਸਭਾ ਬਿਥੈ ਦੇਖਤਿ ਦੁਖ ਪਾਵ।ਸੁਨੀ ਨਰਨ ਤੋ-ਵਿਨਹੁਂ 
ਪ੍ਹਾਰੇ-4 ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ॥ ੧੮॥ ਹੋਯਹੁ ਤਬਿ 
ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੈਪੀ ਧਰਤ ਆਇ ਡੂੰਚਾਲਾ। ਐੱਚਤਿ ਕੈਕਰ 
ਧੂਰ ਘਨੌਰੀ । ਬਹੀ ਬਾਯੂ ਬਹੁ ਬੇਰ ਕੁਵੇਰੀ ॥੧੯॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਲੋਚਨ 
ਰਜ ਪਰੀ। ਕੂਕੀ ਵਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾ ਮੁਦ ਭਰੀ। ਬਿਨ ਘਨ ਗਰਜ ਗਗਨ 
ਤੇ ਸੁਨੀ । ਸੰਭਿ ਪਛੁਤਾਵੜਿ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ ॥ ੨੦॥ ਜੋ ਸਜਾਨੇ ਬੁਧਿ ਕ੍ਰੈਂ 
ਬਿਚਾਰਨਿ।- ਭਯੋ ਕਹਿਰ ਬਡ -ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਨ।--ਉਠੈ ਉਪੱਦ੍ਵ ਗਾਜ 

_ਬਿਯੂੰਸੈ”। ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤੁਰਕ ਨਿਸੈ8-॥ ੨੧॥। ਸਕਲ ਕੁਕਰਮ ਕੁਲੱ- 
ਛਨ ਹੇਰੇ 3 'ਟੋਡਰਮਲ ਹੁਇ ਦਖੀ ਘਨੌਰੇ । ਗਮਨਯੋ ਤੁਰਤ ਮਾਤ ਜਹਿਂ 
ਬੈਸੀ। ਦਿੰਤਾ ਬਸਿ ਥਿਰ ਮੂਰਤਿ ਜੈਸੀ ॥੨੨॥ ਕਰਤਿ ਪਰਤੀਖਨ ਪੋ ਪੌਤ੍ਨ 
ਕੋਰੀ ।-ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਤੇ ਆਵਹਿੰ ਫੇਰੀ"। ਰਹੈ ਕੋਢ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਛੁਟਿਜੇ ਜ 
ਹੈਂ। ਜੀਵਤਿ ਪੁਨ ਸੱਭ ਹੂੰ ਸੂਖ ਪੈ ਹੈਂ ॥੨੩॥ ਅਤਿ ਪਿਯ ਮਨ ਨੇ, 
ਛੋਰਿ ਇਕੇਲੀ£। ਗਏ ਤੁਰਕ ਜਹਿਂ ਸਭਾ ਸਕੋਲੀ। ਅਬਿ `ਐਹੈਂ ਬੀਤੜੇ 
੧ਸਾਰੇ । ”(ਤ ਜਿਸ ਨੇ ) ਭਜਾਨਕ ( ਵਾਕ )ਕਹੇ । “ਗਿਦੜੀਆਂ । "ਨਾਸ਼ ਟੋਵ੍ਗਾ । “ਮੂੜਕੇ । 
੬ਇਕੱਲੀ ਛੱ ਭਕੇ! 



`_ ੧ ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ( ੫੯੫੫ ) ਰਿਤ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੨, 

ਢਿਰਕਾਲ-। ਇਮ ਮਾਤਾ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨੪ ॥ ਇਤਲੇ ਮਹਿਂ 
ਫੋਡਰਮਲ ਗਯੋ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਪਗ ਬੈਦਤਿ ਭਯੋ । ਬਿਹਥਲ ਅੱਸੂਨ” 
ਬਦਨ ਪਖਾਰਾ । ਰੁਕਕੋ ਕੌਠ ਨਹਿੰ ਜਾਇ ਉਚਾਰਾ ॥ ੨੫ ॥ ਦੇਖਿ ਦਸ਼ਾ 
ਭਿਸਕੀ ਦੁਖਵਾਰੀ । ਉਠਕੋ ਹੌਲ ਉਰ ਮਾਤ ਬਿਚਾਰੀ ।-"ਕਹੁ ਭਾਈ ਤੂੰ 
ਆਯੋਂ ਕੋਨਊਕਜੋਂ ਅਤਿ ਦੁਖੀ,ਹੇਤੁ ਕਹੂ ਤੋਨ?- -॥੨੬॥-"ਕਕਾ ਬੂਤਿ 
ਬੈਠੀ ਅਬਿ ਮਾਤ ? ਮਰਤਿ ਪਿਖੇ ਮੈਂ ਦਰ ਗੁਰ ਤਾਂਤ । ਜੀਵਤਿ "ਰਹ੍ੜੋ 
ਵਟੀ ਨਹ ਛਾਤੀ । ਮੋ ਤੇ ਕੋਮਲ ਪਾਹਨ ਜਾਤੀ ॥ <੭ ॥ ਸੈਂ ਨਿਰਕਾਗ 

ਬਤਾਵਨ ਆਯੋ।ਨ/ਹ ਗੁਰ ਪੁੱਤਨਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਯੋ ।ਘਰ ਕੋ ਦਰਬ ਸਰਬ 
ਮੈਂ ਢੇਤਿ । ਜਰੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਬਚਾਇ ਸੋ ਲੋਤਿ ॥ ੨੮॥ ਕਾਂ ਮੈ' ਕਰਉ' 

ਬਤਾਵਨ ਕੋਈ।ਨਹਹੈਂ ਸਿੱਖੀ ਮਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ-1 ਸੁਨਜੋ ਬਾਕ ਖਰ ਬਾਨ 

ਸਮਾਨ । ਲਗਜੋ ਕਾਨ ਵਿੰਧ ਰਿਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ॥੨੯॥ ਉਪਰ ਤਰ ਕੇ ਦੁਵਿ 
ਗਏ ਰਵਨੌ” । ਭਯੋ ਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ਰਦ ਸੁ ਬਦਨ" । ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇ ਮੁਖਿ 

ਲਾਗ ਸੁ ਲਾਟੀ£ । ਜਠੁ ਕਦਲੀ ਤਰੁ ਕੀ ਜੜ ਕਾਟੀ॥੩੦॥ ਤਰਵਰਾਂਤਿ 

ਮੁਰਛਾ ਕੋ ਪਾਈ । ਗਿਰੀ ਬਿਸੁਧ ਹ੍ਰੇ ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਕਾਈ । ਤਬਿ ਟੋਡਰਮਲ 
ਦੁਖਿ ਅਤਿਯੋਤਾ। ਕਰਿ ਬੈਠੀ ਗੁਰ ਮਾਤ ਤੁਰੇਤਾ” ॥ ੩੧ ॥ ਬਾਯੁ ਬਸਤ 
ਤੇ ਕਰੀ ਝ੍ਲਾਵਨ । ਤਬਿ ਕੀਨੀ ਤਨ ਕੀ ਸੁ੧ ਪਾਵਨ । ਚੇਤਨਤਾ 

ਜੁਤਿ ਪੁਨ 'ਚਤਆਏ'।-ਕਹਾਂ ਪੌੜ ?-ਨਹਿਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਏ॥੩੨॥-ਪੁੱਤ 
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਹੁ ਨਾਲੋ/ਮੁਝ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਕਿਤ ਚਾਲੇ?ਕਹਾਂ ਇਕਾ- 
ਕ! ਮੈਂ ਰਹਿ ਕਰਿ ਹੋਂ ? ਇਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਮੰਰ ਹੋਂ॥੩੩॥ ਜੇ ਤੁੰ ਹੈ' 
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਅਛੇਰਾਂ। ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਮਰਣ ਕੋ ਮੇਗਾ। ਜੁਗ ਪੌੜ੍ਨਿ ਸੋਗ 
ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਲੋਂ । ਅਪਨੇ ਸਾਬ ਲਿਏ ਕਰਿ ਚਲੋਂ੯--॥੩੪॥ ਇਮ ਕਹਿਤੇ 

ਦੁਖ ਲਖ ਕ।ਰੋ ਭਾਰਾ। ਬੁਰਜ ਸਾਥ ਬਲ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰਾ।ਸਹ ਨ ਸਕ੍ਯੋ 

'ਟੋਡਰਮਲ ਹਰ । ਗੰਹ ਕ।ਰ ਬੈਠਜੋ ਮਾਤਾ ਵੇਰ ॥ ੩੫॥ "ਮਸਤਕ 

"ਹੈਬੂਆਂ ਨਾਲ । “ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ । ਵਟੋਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਉਪਰਲੇ ਦ ਹੇਠਲੇ ਦ੮ ਜੁੜ 
ਗਏ ਭਾਵ ਦੰਦਣ ਪੈ ਗਈ । “ਦਰਦ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੇ ਰਿਆ। ੬ਟਠਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ 
ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜੀਭ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਢਪਕ ਜਾਣਾ । “ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਏ ਠੀ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਦੇਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ” “ਯਾਦ ਆਏ ( ਸਾਹਿਬਜ/ਦੇ )। ਵੜੇ ' 
(ਪੋਤਵਿਅ ਨੂੰ) ਆਪਣੇਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ₹ਲਾਂ । "£ਮੱਥਾ ਫਟ ਰਿ,ਆਂ । 



`ਸ੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੫੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਭਗਨ ਰੁਧਰ ਬਹੁ ਬਹਯੋ । ਬਜਾਕੁਲ ਤੋਂ ਬਕਾਕੁਲ ਹ੍ਰੈ ਗਯੋ।-ਮੋਹਿ ਛਾਪ 
ਮਹਿ ਹੀਰੇ ਕਣੀ । ਜੇ ਮੈ' ਦੇਉ; ਅਵੱਗਜਾ ਘਣ) ॥ ੩੬॥ ਜੇ ਨਹਿੰ ਦੇਉ' 
ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਸਹਿ ਹੈ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਤੇ ਮ੍ਿਤੁ ਕੋ ਪੈ ਹੈ-। ਕਹਕੋ ਮਾਤ-ਤਹਿ 
ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ।ਦਿਹੁ ਗੇਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮ੍ਰਤਿ ਹੋਈ-॥੩੭॥ਤਬਿ ਟੋਡਰਮਲ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਹੀਰਾ ਤਤਛਿਨ ਛਾਪ ਨਿਕਾਰਾ। ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋ ਬਦਨ 
ਪਵਾਯੋ । ਮਹਾਂ ਦੁਖਤਿ ਨੇ ਲੋ ਕਰਿ ਖਾਯੋ॥੩੮॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਨਿਕਾਰੇਨੈ । ਮਿਲਿ ਪੌਤ੍ਰਨਿ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਧਾਰੇ । ਤੀਨਹੁਂ ਤਨ ਟੋਡਰ ਸਸ- 

"(ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ) ਬਜਾਕੁਲ (ਦੇਖਕੇ ਟੋਭਰਮੱਲ) ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ") 
“ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੂਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਸੈਗ ਇਿਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਦੱਜੇ 

ਗਏ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਣਾ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ' ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੱ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰ= 
ਉਣਾ ਆਦਿ । ਪਰੈਤੂ ਮਾਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਹੋਣ ਯੋਗਾਭੜਾਸ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮਰੈਧ੍ਰ 
ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ ਰਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਗਣਾ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਯੋਗੀ ਸਨ 
ਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਯੋਗ_ਸਾਧਨ 
ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋਸਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਫੁਕ ਦੇ ਧਿਆ' ੬ ਅੰਕ 
ਕੋ ਵਿਚ ਆਪ ਦਸਿਆ ਹੈ “ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਥਾ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ।? 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੁਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਪਰ ਜੇ ਰਵਾਇਤ ਸ਼੍ਰ ਫਤਹਗੜ੍੍ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਲ ਕੂਛਕ ਯਾੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹ 
ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ । ਇਕ ਯਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇੱਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਕੇ 
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ! । ਪਾਸ ਗੇ ਰ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯਾੜੁ ਨੂੰ 
ਕਿਹਾ “ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਟੁ, ਅਸੀਂ ਆਪੈਂਣੇ 
ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ 
ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੇਧਿਆ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾਕੇ 
ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ? । ਦੁਸਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰ 
ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨੂਰਲੀ ਜ/ਮੇ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਯਥਂ “ਇਮ ਕਹੇ ਬੈਨ ਮਾਤਾ ਨਿਧਨ। ਹਮ 
ਖੁਸ਼ ਦਹ ਕਰੀਏ ਪਯਾਨ । ਬੇਲੀ ਪਛਾਨ ਜਨਨੀ ਸੂ ਤਤ । ਲਖ ਆਗ ਪਾਛੇ ਕਹਿਓ ਸੁ 
ਬਾਤ । ਕਯੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਫਿ ਨਾਹਿ ਤੁਮ ਪਰਤ ਮੋਰ । ਵਹਿ ਕਹੋ ਬਾਤ ਮੁਹਿ ਮੈਗ ਛੋਰ । ਬੋਲੇ 
ਸੁ ਬੀਰ ਦੇਨੇ ਨਿਧਾਨ । ਇਹ ਦਿੱਥ ਦੇਹ ਹੈ ਅਵਰ ਆਨ ।ਜਿਹ ਮਨੁਸ਼ ਦੇਵ ਨਹਿ ਲਖਤ 
ਕੋਫਿ । ਜਿਹ ਵਿਪਤ ਜੇਤਿ ਉੱਦੇਤ ਸੇਇਿ। ਨਗ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੀ ਮਲਿਨ ਦੇਹ। ਹੈ ਬਢਨ 

(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਦੇਠ| , ਛੂ” 



ਰਹ ਹਰ ਪ੍ਰਭਘ ਮੂਰਜ । ( ੫੯੫੭) ੬ 
ਕਾਰੇਨਂ।ਚੁਨੋਂ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਸਨ ਮੰਹਿ ਡਾਰੇ॥੩੯॥ਸਭਿ ਸਿੱਖੰਨ 
ਦਬਾਏ” । ਇਮ ਮਾਹੀ ਸਭਿ ਗਾਥ ਸੁਨਾਏ । “ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ | ਸਕਲ 
ਪ੍ਰਮੋਗਇਕ ਸਿਖ ਨੌ ਭਾਖਯੋ ਮੁੜ ਸੈਗ॥੪੦॥ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਵਰਿਪਾਸ ਬਤਾਵਾ। 
ਦਿਜ ਕੀ ਸੁਨਹੁੰ ਜਥਾ ਫਲ ਪਾਵਾ । ਤੁਰਕਨ ਸੁਨੀ ਰਹਯੋ ਧਨ ਇਸ 

`_ਕੇ। ਧਾਇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਕੇ ॥ 8੧॥ ਸਕਲ ਕੁਟੈਬ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ 
ਆਨਾਂ। ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ ਮਾਰ ਕਰਿ ਨਾਨਾ । ਜਿਹ ਥਲ ਤਿਹ ਦੀਨਾਂਰ 
ਦਬਾਈ।ਰਹੜੋ ਖੋਜਸੋਹਾਬ ਨ ਆਈ॥੪੨॥ਮਾਰੀਦਾ ਤੁਰਕਨਤੇ ਮਰਿਓ। 
ਤਾਤਕਾਲ ਫਲ ਕੋਗਨਿ ਕਰਿਓ? ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਯਕੈ ਥਿਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ 
ਚਰਨ ਧਰਾ ਪਰ ਧਰੇ ॥ ੪੩॥ ਬੂਟ ਖਰੋ ਕਾਹੂ” ! ਕੋ ਹੈਰੇ । ਤਿਸ ਕੀ ਜਰ 
ਕੋ ਖਨਹਿੰ ਘਨੌਰੇ। ਕਰਦ ਹਾਬ ਮਹਿੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।ਸਗਲ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸਨਜੋਂ 
ਚਿਤ ਧਰੇ ॥੪੪॥ ਬਹੁਰ ਬੂੜਨਾ ਕੀਨਿ ਗੁਸਾਈ' ।“ਜਹਾਂ ਸਭਾ ਤੁਰਕਨ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਬਿਨ ਮਲੋਰੀਅਨ ਅਪਰ ਭਿ ਕੋਈ । ਪਿਖਿ ਸਿਸ ਦਯਾ ਰਿਦੇ 
ਜਿਸ ਹੋਈ?1੪੫॥ਤਬਿ ਮਾਹੀਕਰ ਜੋਰਿ ਉਢਾਰਾਂ/ਮੈਂ ਆਛੇਕੀਨੋ ਨਿਰ- 
ਧਾਰਾ । ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਇਨ ਦੋਸ਼ ਨ ਲੋਸ਼। ਏਵ ਮਲੋਰੀ ਕਹਿ ਬਿਨ ਦ੍ਰੈਸ਼' ॥ 
੪੬॥ਸੁਨਿਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ/ਭਯੋ.ਨਾਸ਼ ਅਬਿ ਸਭਿ ਤੁਰਕਾਨਾ। 
ਇਕ ਮਲੋਰੀਅਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹ ਰਹੈ। ਅਪਰ ਤੁਰਕ ਸਕਿ ਹੀ ਜਰ ਵਹੈ” 
॥੪੭॥ ਇਮ ਕਹਿ ਮੁਖ ਤੇਂ ਕਰਦ ਚਲਾਈ । ਕਾਹੂ” ਬੂਣ ਜੜ ਕਾਫਿ . 
ਗਵਾਈ।ਿਮ ਇਸਕੀ ਜੜ ਕਾਫਿ ਉਖਾਰੀ।ਤਥਾ ਤੁਰਕ ਕੀ ਬਿਨਸਹਿ 
ਸਾਰੀ ॥ ੪੮॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ਾਂ । ਬਿਸਮਾਵੈ ਜਗ 
"ਇਕ ਬੂਟੀ ਜੇ ਦਵਾ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ [ ਫਾ:, ਕਾਹੂ]। ( ਅ) ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਹ; 
ਕਾਹੀ । "ਜੜ੍ਹ ਸੜ ਜਾਏਗੀ । #ਜਿੱਬੇ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆਂ ਉਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 
ਹੈ । ਨਾਮ “ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ” ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾ? ਦਾ ਲਾਮ “ਫਤੇ 
ਗੜ੍ਹ, ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰਬੈਦ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਮਾਝਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ 
ਬੁਰਜ?” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏ੩ ਕਈ ਹਨ । 
"ਦ(ਪਿਛਲੇ ਪੇਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 

ਘਣਨ ਤੇ ਅਮਰ ਏਹ  ਇਊਂ ਮਾਤ ਜੀ ਜਦ ਲਾਲ ਤੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਭੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਇਹ 
ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਟ ਨਾਲ ਲੋਕੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ । ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਫ ਤੋਂ “ਹੀਰਾ 
ਚੱਫਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਏ” ਇਹ ਗਲ ਲਿਖੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ. ਤੇ 
ਇਹੋ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜੇ ਦੀ ਐਕੜ ਮਾਤ੍ਰਾ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 
'ਚਚਾ? ਝਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



#! ਗੁਰੇ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੯੫੮) _____ਰਿਤੁ੬। ਅਸੂ ੫੩. 
ਦੇਖਿ ਤਮਾਸ਼ਾਨਦਿਯੋ ਸਰਾਪ ਗੁਰ ਕ੍ਪੇ ਘਨੌਰੇ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਕੋ ਮੂਲ ਉਖੇਰੇ 
॥ ੪੯॥ 'ਖੁਰਿ ਸਿਚ੍ਹੋਦ ਮਹਿੰ ਪਾਪ ਘਨੌਰਾ। ਉਜਰ ਜਾਹਿ ਲਾਹ ਕਸ਼ਟ 
ਬਡੇਰਾ । ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰਿ ਉ ਜਾਰਹਿੰ। ਛੀਨਿ ਰਾਜ ਧਨ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਂ- 
ਰਹਿੰ” ॥ ੫੦ ॥ ਵਿਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਤਿੰਏ ਖਸ਼ਟਮ ਦੁਤੇ 'ਸ੍ਰਾਪ ਦੇਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ 

ਬਰਲਨ ਲਾਮ ਦੋਇ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਧੂ ॥ ੫੨॥ 
੫੩. [ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਪਾਨ ਬਖਈ । ਦੀਨੇ ਪਹੰਚਣਾ]। 

ਦੌਹਰਾ॥ਸੁਨਕੋ ਸਰਾਪ ਗੁਰਤੇ ਜਬੈ ਬਿਸਮਜੋ ਕੱਲਾਰਾਇ।-ਮੈਂ ਸੈਗੀ ਤੁਰਕਾਨ 
ਕੋ ਤਿਨਹੁੰ ਸੈਗ ਜੜ੍ਹ ਜਾਇ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਰਹਜੋ ਸਮੀਪ ਨਹੀ ਕਰ ਜੋਰੇ । 
ਨਹਿੰ ਬਖਸ਼ਾਯਹ ਗੁਰੂ ਨਿਹੋਰੇਅਬਿ ਭੀ ਸਮੋ ਲੇਉ' ਬਖਸ਼ਾਇ-। ਇਮ 

ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਨ ਮਹਿਂ ਠੀੰਹਰਾਇ॥੨॥ ਉਠਜੋ ਸਕਾਂ ਤੋ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਮ ਓਰੇ । ਵਾਸ ਕਦੀਮੀ ਰਾਵਰ ਕੋਰਾ” । ਤੂਰਕਨਿ , 

ਸਨ ਕਿਛ ਹਿਤੁ ਨਹਿੰ ਮੇਰ॥੩॥ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਂਬ ਨ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਓ।ਅਪਨ . 
ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪੁਥਕ ਬਚਾਓ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈਂ “ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਸਮੇਂ" । ਅਪਨੇ ਹੇਤ 
ਕਹਿਨ ਥੋ ਹਮੈਂ' ॥੪॥ ਦੇਤਿ ਸ਼੍ਰਾਪ ਕੌ ਲੇਤਿ ਬਚਇ। ਤੁਰਕਨ ਗਨ ਤੇ 
ਪ੍ਥਕ ਬਨਾਇ॥ਸੁਨਤਿ ਰਾਇ ਕੱਲੋਂ ਤਬਿਕਹਜ“ਇਤੋ ਕੋਪ ਮੈਂ ਨਾਹਿਨ 
ਲਹ3॥੫ ॥ ਅਬਿ ਭੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਗਾਖਹੁ। ਵਾਸ ਜਾਨਿ ਬਖਸ਼ਨ 

ਅਭਿਲਾਖਹੁ । ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਜ ਰਖਿ ਲੀਜੈ । ਪਰਯੋ ਸ਼ਰਨ ਅਥਿ ਕਰੁਨਾਂ 
ਕੀਜੈ? ॥੬॥ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਹ ਸੋਗ ਬਖਾਨਾ । “ਮਿਵਿ ਕਿਮ ਸਕਹਿ ਜਿ 
ਸਚੁ ਹੁਇ ਜਾਨਾਂ । ਹੋਨਹਾਰ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਖੋਵਾ।ਨਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਿ 
ਹੀ ਜੋਵਾ॥ ੭ ॥ ਨਹੀਂ ਨਗਾਰਬੈਦ ਕੋ ਰਹੈ । ਤੇਜ ਛੀਨਤਾ' ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 
ਲਹੈ । ਅਬਿ ਇੱਕੀ ਸੈ ਕੋਸਨ ਰਾਜ । ਚੱਕਵਰਤਿ ਕੋ ਸਿਤ ਪਰ ਤ/ਜ॥੮॥ 
ਬੋਰੇ ਦਿਨ ਮਹਿ ਇਮ ਹੁਇ ਹਾਨ' । ਨੀਠ ਨੀਠ ਜਿਨ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾਂ । 
ਜਿਹ ਸਿਰੈਦ ਮਹਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਕਗੇ ਅਵੱਗਜ' ਤੁਰਕ/ਨ ਬ/ਦੇ ॥ ੯॥ 

ਬਡ ਬਸਹਿ ਕੋਸਨ ਲਗ ਜੋਈ। ਧਨੀ ਘਨ। ਮਹਲਾਇਤ" ਹੋ੬। । 
“ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ । ਆਪਣੇ (ਬਰਣੇ) ਲਈ ਸ.ਨੂੰ ਕਹਿਣ' ਸੀ । ₹ਜੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਲ ਹਨ (ਭਛ ਸਰਹੰਦ) । 
ਰ੍ %ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨਿਰ' ਧਤਮੀ ਪੁਰਬ ਹੇ ਨਗੌਂ' ਸੀ ਪਰ ਗੁਰ ਸਿੱ 

ਬੀਸੀ। ਇਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੈ ਇਸ ਪਾਸ ਪੱਜੇ ਹ5 ਤੇ ਵਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵ' ਤੇ 
ਪਿ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਕ' ਪੁੰਤ੍ਹ ਯਾ ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 



ਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਦਦ। ___( ੫੯੫੯) ___ਰਿਤੁ੬ ।ਸੰ£ ੫3, 
ਸਕਲ ਸਦਨ ਕੀ ਜਰਾਂ ਉਖਰਿ ਹੈਂ। ਖੇਤੀ ਬਾਹਨ" ਬੋਵਨ ਕਵਿਹੈਂ ॥੧੦॥ 
ਅਸ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਾਪਨ ਕੋਰਾ । ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੋ ਹੋਇ ਟਿਬੋਰਾ? । ਦੋਇ 
ਬਾਰ ਕਹਿ" ਕੱਲਾਰਾਊ । ਭਯੋ ਲਚਾਰ ਮਹਾਂ ਪਛੁਤਾਊ ॥੧੧॥-ਅਬਿ ਰਿਸ 
ਮਹਿ ਬਖਸ਼ਤਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ। ਸੈਗ ਚਲੋ ਬੈਠਵ ਨਿਤ ਪਾਂਹੀ। ਹੁਇੰ ਪ੍ਰਸੈਨ _ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਤੇ ਜਬੈ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਹਿੰਗੇ ਤਬੈ-॥੧੨॥ਨਿਜ ਲੌਕਨਿ 
ਸਨ ਊਚ ਉਚਾਰਾਂ । “ਗਮਨਹੁ ਸਦਨ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਤਯਾਰਾ। ਬਾਲਿਕ 
ਤ੍ਰੀਮਤਿ ਸਭਿ ਲੈ ਆਓ । ਰਾਖਹਿੰ' ਸੈਗ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਜਾਓ ॥੧੩॥ ਨਾਂਹਿ 
ਤ ਕੋ ਗ਼ਨੀਮ ਚਵਿ ਆਵੈ । ਛੀਨਹਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵੈ । ਸਭਿ ਔਰਤ 
ਕੀ ਬੇਨੀ” ਗਹਿ ਗਹਿ । ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਹਿ ਦੁਰਬਚ ਕਹਿ ਕਹਿ॥ ੧੪੪ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਰਹੀਜੈ। ਥਿਰੇ ਬਥਿਰਹੁ; ਗਮਨੌ' ਗੰਮਨੀਜੈ' । ਜਹਿਂ 
ਬਖਸ਼ਹਿੰਗੇ ਕਰੁਨ' ਧਾਰਿ, ਤਹਿੰ ਤੇ ਹਟਹ, ਬਸਾਂਵਹ ਨਾਰ” ॥੧੫॥ਅੜ 
ਕਹਿਬੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕਾਨ।-ਹਮਰੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਹਾਨ-। ਦਯਾ- 
ਸਿੰਧੂ ਤਬਿ ਦਯਾ ਵਰੇ ਹੈਂ । ਹਿਤ ਬਖਸ਼ਨ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥ ੧੬੪ 
€਼ੋਰਾਵਾਰੀ ਕਰਤਿ ਹੈ ਰਾਇਜੜ ਅਪਨੀ ਰਾਖਨ ਕੇ ਦਾਇ॥। ਆਸਤਰਨ 
ਕੇ ਭਰ ਤਰਵਾਰ । ਤਹਿ ਤੇ ਸਰੀ ਪਭ ਲਈ ਨਿਕਾਰਿ ॥੧੭॥ ਨਿਜ ਕਰਜ਼ 
ਮਹਿ ਧਰਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। “ਤੁਝ ਕੌ ਬਖਸ਼ਹਿ ਚਾਰੁ' ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ/ਜਥਿ ਨੰਗ 
ਰਖਹੁ ਅਦਬ ਇਸ ਕੇਰਾਂ । ਰਹੈ ਬਸ, ਹੁਇ ਗਾਜ ਬਡੇਰਾਂ ॥ ੧੮ ॥ ਨਹਿ 
ਪੂਜਹੁ ਸਨਮਾਨਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਕਿਧੋਂ ਪਾਇ ਲੇ ਕੋ ਗਰ ਮਾਂਹੀ । ਬੈਸ ਗਾਜ 
ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੋ ਛੀਨ । ਕਛੁ ਨਹਿ ਰਹੈ, ਸਾਚ ਲਿਹੁ ਚੀਨ” ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਦੋਨਟੁਂ ਹਾਥ ਪਸਾਂਟੇ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਇ ਨਿਕਟ ਅਗਾਰੇ । “ਦੀਜਹਿ 
ਸਤਿਗੁਰ, ਪੂਜਹਿਂ ਸਦਾ । ਨਹੀ' ਅਵੱਗਾ ਕਰਿਹੋਂ' ਕਦਾ” ॥ ੨੦ ॥ ਰਿਦੋ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਾਇ ਬਹੁ ਹੋਵਾ। ਸੁੰਦਰ ਖੜਗ ਬਿਕੀਮਤਿ ਜੋਵ।£ਰਾਜ ਤੇਜ ਅਰ 
ਬੱਸ ਉਦਾਰਾ । ਆਯਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਹਮਾਰਾ” ॥ ੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਦਮ 
ਪਦਮ ਸਮ ਹੇਰੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੈਦਹਿੰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਹਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਖਰੋ 
"ਖੇਤੀ ਫਾਹਕੈ । “ਕਹਿਕੇ । ੧ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ । "ਗੁੱਤਾਂ । “(ਜਿੱਏ) ਠਹਿਰਨ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ 
ਟੁਰ ਪੈਣ(ਤਾਂ ਲਾਲ) ਫੁਰ ਪਈਏ । $ਵਿਰ ਆਕੇ ਵ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਵਸਾਉਣ (ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਸਡਿ ਲੈ ਆਓ)। “ਇਹੇ ਜਿਹੀ (ਕੱਲੇ ਦ) 
ਆਗ (ਗੱਲ ).ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਨੀ £ਣਕੇ ਕਿ'' । "ਨਹੀ । ੯( ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ) ਸਾਡੇ 
(ਰਾਜ ਤੇਜ ਦੀ) ਹੱਖੜਕ ੯ਕੇ ਆਈ ਹੈ ।' 



੧1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੬੦ ) ` ਚਿਤੁ ੬। ਸੱਸ ੫੧, 

ਅਗਾਰੀ । ਪੰਦਹੁ ਆਗਜਾ ਹੁਇ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ? ॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋ 

“ਗਮਨ ਹਮ ਢਾਹੈਂ।ਤੁਮ ਭੀ ਜਾਹ ਅਪੰਨ ਘਰ ਮਾਂਹੈਜੋਗਲ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੇ 

ਸਿੱਖ । ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਵਹਿ ਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ” ॥ ੨੩ ॥ ਅਬਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਚਾਹ ਨ 

ਕੋਈ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਕਹੈਂ ਤੋਹਿ ਕੋ ਸੋਈ” । ਇਮ ਕਹਿ ਪਨੀਘ ਤਬੈ ਉਠਿ- 

ਵਾਯੋ । ਰਾਇ ਚਮੂੰ ਜੁਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ#ਂ ॥ ੨੪॥ ਜੈਗਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਨ 
ਕਰਿ ਚਲੋ । ਮੁੱਠਾਂ ਫਿਰੈ ਸੀਸ ਪਰ ਭਲੋ । ਗ੍ਰਾਮ ਏਕ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। 

ਬੱਦੀ ਤਰੁ ਤਰ” ਪਲਘ ਟਿਕਾਇ ॥੨੫॥ ਕਰਯੋ ਸੁਚੇਤਾ ਥਿਰ ਕੁਛ ਭਏ । 
ਬਹੁਰੋ ਆਗੇ ਚਲਿਬੋ ਕਏ। ਸਨੈ ਸਨੋ ਮਾਰਗ ਉਲਘੰਤੇ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 

ਆਇ ਨਿਯਰੈਤੇ ॥ ੨੬॥ ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸਿ ਗਏ ਅਗਾਰੀ । ਹਾਂਜੀ ਬੋਖ 

ਪਲੰਘ ਅਸਵਾਰੀ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਿਲਯੋ ਇਕ ਆਇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਖ ਸੀਸ 

ਨਿਵਾਇ॥ ੨੭॥ ਪਰਜੋ ਜ਼ੀਨ ਜਿਸ ਪਾਸ ਤੁਰੇਗਾ। ਦੀਰਘ ਚਾਲ ਚਪਲ 

ਬਲ ਮੈਗਾ। ਅਰਪਨ ਕਰੜੋ ਹਾਥ ਜੁਗ ਜੋਰੇ.ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਤਬਿ ਅਰੋਹ ਕਰਿ 

ਘੋਰੇ॥੨੮॥ ਦੀਨਾ(ਗਾਮ ਨਿਕਟ ਜਥਿ ਆਯੋ ਪੁਰਿ ਕਾਂਗੜ ਤੋ ਨਿਕਸਿ 

“ਬੈਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠ । 
ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ >' ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਮੈਗ ਵੀ ਹੋਯਾ ਹੈ ਕਿ ਲ੍ਰੀ ਗੁਰ੍ਹ 

ਜੀ ਜਦ ਰਾਇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਪੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋ 

ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ । ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਮਏਲ ਕੀਤਾ > ਕਿਹ:-/“ਅਸਾਂ ਦੇ ਫੈਗਰ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ | ਘਿਛੇਂ 

ਜੋਹ ਦੇ ਮਾਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਭਟੂ ਉਸਦੀ ਗਾਂ ਦੇਧ ਦਈ ਦੈ” । ਗੁੱਜਰ ਨੰਘ ਗਏ, ਜਵੈਂ 

ਉਹ ਮਾਹੀ ਆਯਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ । ਉਹ ਹੱਬ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ“ਦੁੱਧ ਸਦਕੇ 

ਨਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ?ਰੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ । ਆਪ ਨੂੰ ਜੈ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੀ ਗਾਂ 

ਲਵੋਰੀ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਮਈਕਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ? । ਆਪ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ “ਮਸ਼- 

ਕਰੀਆਂ ਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੋਟਾ ਤੇ ਢੋ ਗਾਂ, ਸਾਈ ਦੁੱਧ ਦੇਵ ਗਾ” । 

ਇਕ ਛੋਕੋ ਛੇਕ ਲੋਟਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ । ਮਹੀ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ; 

ਫੱਜੀ ਹੋਈ ਯਾ ਭੱਜ ਰਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਂ ਗਿਆ; ਮਾਹੀ ਦੁੱਧ 

ਦੋਵੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿਵੇ ਕੁਛ ਛੇਕਾਂ ਥਾਣੀ ਸ਼ਿੰਸੇ, ਆਖਰ ਭਰ ਗਿਆ ਲੋਵਾ । 

ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੋਫਾ ਲੇਕੇ ਮਾਹੀ ਆਇਆਂ । ਆਪ 

ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ “ਬਿਸ੍ਰੈਭਰ ਹੈਂ ! ਸਰਬੈਭਰ ਹੈਂ”। ਵਿਰ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਯਾ 

&ਮਾਹੀ ! ਲੈ ਇਹ ਲੋਟਾ ਟਹੇ' ਵੱਖ, ਤੂੰ ਜ ਖਾਵੇ' ਗਾ? । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੌਟਾ ਅਜੇ 
ਤੱਕ ਰਾਇ ਕੀਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਰਾਇ ਇਨਾਯਤ ਖਾਂ ਜੀ ਸਬ੍ਹ ਜੱਜ ਪਾਸ ਹੈ; ਲੋਕੀ 

ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਟਾ ਫੇਕੋ ਛੇਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਭਰ 

ਜਾਏਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਮਦਾ। __ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਦੀ ਤਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈ । 



ਮ੍ਰੀ ੧੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ / (੫੯੬੧) _ ਰਿਤੁ ੬ । ਸਹ ੫ਕ, 

ਬਸਾਯੋ। "ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੈਗੇ । ਮਿਲਯੋ ਜੋਧ ਸਿਖ ਭਾ ਸਰ- 
ਬੈਗ॥੨੯॥ਲਠਲਾਬੇਗ ਸੋਂ ਰ ਜਿਸ ਕਾਲ।ਲਰੜੋ ਤਬੈ ਲੋ ਢਮੂੰ ਸ਼ਿਸ<॥ 
ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਬਾਯੋ" । ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਾਕਹਮ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਯੋ ॥ 
੩੦॥ ਤਿਹ ਕੌ ਪੌਤ੍ ਤੀਨ ਤਹਿ ਅਹੇ। ਪੁਰਿ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਰਹੇ । ਏਕ 
ਸ਼ਮੀਰ ਦੁਤੀ ਲਖਮੀਰ । ਤਖਤਮੱਲ ਤੀਸਰ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥੩੧॥ ਜਿਠ ਕੋ 
ਹਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਮਾਨੈ' । ਰਾਹਕ ਸਕਲ ਬਡੋ ਜਿਸ ਜਾਨੈਂ। ਤਿਨਕੋਪਾਸ 
ਏਕ ਨਰਗਯੋ/ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਝਨ ਗੁਰ ਰਖ ਲਖਿਲਯੋ॥੩੨॥ਤਿਨ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਸਨ ਖਬਰ ਸੁਨਾਈ। “ਗਨ ਤੁਰਕਨਸਨ ਕੀਨਿ ਲਰਾਈ.ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ੍ 
ਸਿੰਘ ਇਤਿ ਆਏ।ਅਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਅਬਿ ਨਿਯਰਾਏ ॥ ੩੩॥ ਜਾਨੈ ਕੌਨ 
ਜਾਹਿੰਕਿਸ ਗ੍ਾਮੂ?ਉਤਰਹਿੰ। ਕਿਸ ਰਾਹਕ ਬਰ ਧਾਮੂ। ਉਚਿਤਅਹੈ ਤੁਮਕੌ 
'ਅਗਵਾਈ।ਮਿਲਹ ਜਾਇ ਲੋ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ%੩੪॥ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਮੀਰ ਭ੍ਰਾਤ 
ਲਖਮੀਗਤੂਰਨ ਤਯਾਰ ਭਏ ਮਤਿਧੀਗਨਰਸਕੇਲ ਕੈਤਿਕ ਸੈਗ ਲੀਨੋ । 
'ਨਕਸਿ ਅਗਾਉ ਮਗ ਪਗ ਦੀਨੇ ॥੩੫॥ ਦੋਇ ਕੋਸ ਆਹੇ ਚਲਿ ਆਏ। 
ਨਾਨਾ ਵਸਤੁ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਏ। ਚਢੇ ਤੁਚੈਗਮ ਆਵਤਿ ਆਗੇ । ਤਨ 
ਪਹਿਰੇ ਨੀਲਾਂਬਰ ਬਾਗੇ॥੩੬॥ਤੂਰਨ ਨਿਕਟ ਹੋਇਕਰਬੈਦੇ।ਬੈੇਦੇਸੁੰਦਰ 
ਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ । ਸਹਿਤ ਰਕਾਬ ਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । ਨੈਮ੍ਰੀ ਬਨਿ ਬਨਿ ਸਿਰ 
ਨਿਜ ਧਰੇ ॥੩੭॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ। <ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ 
ਕੀ ਸਭਿ ਸੁਖ ਲਹਜੋ । ਪ੍ਰਕੁ ਜੀ ! ਚਲੀਅਹਿ ਧਾਮ ਹਮਾਰੇ।ਉਤਰਹੁ;ਸ਼੍ਮ 
ਤਨ ਤੇ ਵਿਹੁ ਟਾਰੇ॥੩੮॥ ਪਾਵਨ ਕਰਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਧਾਮੂ।ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ 
ਹਮ ਪਗ ਸਾਮੂ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸੇਵਕ ਰਹੋ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਇ ਦੁਖ 
ਦਹੇ?॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ । ਹੈੜ ਸੁਚੇਤੀ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾ (ਤਰਕਨ ਲਗ ਹਮਾਰੋ ਬਾਾ । ਪਰੇ ਅਧਿਕ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖਾਦਾ॥ 
੪੦ .॥ ਸੋ ਹਾਕਮ; ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਰੱਯਤ । ਲਰਹ ਨ ਕੁਛ ਕਰ ਅਧਿਨ 
ਜਮੱਯਤ'।ਧਰਹੁ ਤ੍ਰਾਸ, ਨਹਿ ਬਲ ਮੈਕਾਰਹੁ। ਕਿਮ ਹਮ ਕੌ ਨਿਜ ਸਦਨ 

'ਭਾਵ,ਜੋਧ ਨਾਮੇ ਨਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ (ਰਨ ਸਿੱਖ ਟੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਲਾਬੇਗ 
. ਲਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ! ਗੁਰ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਬ;ਤ £ਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । [ਕਾਂਗੜ 
ਰਾਇ ਜੋਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ] । "ਹੱਥ ਜੋੜੇ । ੧(ਮੱਥਾ) ਟੇਕਿਆ । $ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ । 
੫ਬ;ਤੀ ਟੈਨ' ਨੈ ਕਰ ਕੁਛ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਘਰਾਂਘ ਮਰਜ । ( ੫੬੬੨) ਰਿਤੂ ੬ । ਅੰ ੫੪. 
ਉਤਾਰਹੁ $?॥ ੪੧ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸਰਬ ਪੁਨ ਕਹੈਂ । ਗਾਵਰ 

ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਅਹੈਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਹੁਇ ਸਦਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰਾਂ। ਤੁਮ ਚਲਿੱਤ੍ਰ 
ਹੈ' ਚਿੱਤ ਬਚਿੱਤਰ ॥੪੨॥ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ" ਹਮ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ । ਮਿਲਨਿ ਆਪ 
ਸੋਂ ਕਿਸ ਭਰ ਧਾਰੇ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੋਂ ਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ । ਬਰਜ ਸਕਹਿ ਅਸ 
ਕੌਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ॥ ੪੩ ॥ ਪੁਰਵਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਹਮਾਰੀ। ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੁਖ 
ਦੁੰਦ ਬਿਦਾਰੀ । ਜੇ ਇਮ ਸਮਾ ਆਨਿ ਹੀ ਬਨੋ । ਸੈਗ ਆਪ ਕੇ ਹਇਚਿਖੁ 
ਹਨੈਂ₹॥੪੪॥ ਨਹਿ ਰਾਵਰ ਕੋ ਤਜਾਗੈਂ ਸੈਗ । ਤੁਰਕਨਿ ਸਗ ਕਰੈਂ ਇਮ 
ਜੈਗ।ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕਾਨ।ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਜਾਨ ॥ 
੪੫ ॥ ਚਲੋ ਸੈਗ ਤਿਨ ਕਹਿਬੋ ਮਾਨਜੋ ।ਪੀਛੈ ਪਰਿਜਨ ਪੁੰਜ ਪਯਾਨਜੋ। 
ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੋ ਤਬਿ ਜਾਇ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਇ ॥ 
੪੬॥ ਕਾਂਚੇ ਸਦਨ ਹੁਤੇ ਸਭਿ ਕੇਰੇ ਹਿਤ ਉਤਰਨਿ ਕੇ ਨੀਕੋ ਹੇਰ ਇਕ 
ਤਿਖਾਨ ਕੋ ਧਾਮ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਤਿਸ ਪਰ ਚਾਰੂ ਰਚਯੋ ਚੁਬਾਰਾ ॥ ੪੭ ॥ ਸੋ . 
ਪਸਿੰਦ ਉਤਰਨਿ ਕੇ ਦੇਖਾ। ਪਾਵਨ ਲੀਪਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਸੁੰਦਰ ਆਨਿ 
ਪ੍ਰਸੈਕ ਡਸਾਵਾ।ਬਿਸਦ ਬਿਛੌਨੇ ਤੇ ਸਭਿ ਛਾਵ॥੪੮॥ ਹਯ ਤੇ ਉਤਰਿ ਚਢੇ 
ਤਿਸ ਜਾਇ। ਬੈਠਿ ਗਏ ਸਤਿਰ ਰ ਸਤਿ ਭਾਇ । ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੰਘ ਸਮੀਪੀ 
ਬਿਗਸਨਿ ਸਨਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮੁਦ ਭਰੇ ॥੪੯॥ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ।ਧਰਹੈ ਉਪਾਇਨ ਬੈਦਹਿੰ ਪਾਇ। “ਪੈਨ ਭਾਗ ਸ਼੍ਹੀਗੁਰ ਗਿਹ ਆਏ । 
ਭਏ ਕ੍ਿਤਾਰਬ ਬਿਘਨ ਮਿਟਾਏ? ॥੫੦॥ ਬੈਠੇ ਘਨੇਂ ਆਇ ਬਡ ਭੀਰਾ । 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਰਸਹਿੰ ਥਿਰ ਤੀਰਾਂ । ਦੁਗਧ ਆਨਿ ਕਰਿ ਗਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । 
ਕਰਿਵਾਯੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪਾਨ ॥੫੧॥ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਬਾਤ ਮਿਲਿ ਕਰਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਉ ਚਰਿਤੇ। ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਸੈਧਯਾ ਹੁਇ ਆਈ । ਗਮਨੋਂ 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਿਜ ਥਾਈ' ॥ ੫੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਲੇ ਖਸ਼ਟਮ 
ਰੁਤੇ “ਦੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਵਨ” ਪਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੫੩ ॥ 

੫੪. [ਰਾਂਇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਕਛ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹੈ ਰਾਇ ਕੋ” ਦਈ ਗੁਰੂ ਤਰਵਾਰ । ਸੁਨੀਅਹਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ 
ਪ੍ਰੀਤ ਧਰਿ ਕਰਿ ਹੋ ਅਬਹਿ ਉਚਾਰ॥੧॥ ਚੌਪਈਂ॥ਹਰਖਜੋ ਰਾਇ ਸਦਨ ਲੋ 
ਆਯੋ । ਸ਼ੈਦਰ ਏਕ ਪ੍ਰਯੀਕ ਡਸਾਯੋ । ਚਾਰੁ ਬਿਛੌਨਾ ਊਪਰ ਛਾਏ ।ਪੂਜਨ 
ਸੋਜ ਲਜਾਇ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੨॥ ਅਤਰ ਫੂਲ ਕੀ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਚਦਨ 
੧ਪੀਹੜੀਆਂ ਦੇ । “ਕੌਣ ਡਾਢਾ ਹੈ ਐਸ। ? ₹ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਹੇ । "ਭਾਵ, ਰਾਇ ਕਾਲੇ ਦ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਤਾਂਪ ਮਚ੧। ( ੫੯੬੩ ./ ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੪. 

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਰੈਧਾਲਾ'। ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਆਰਤੀ ਕੀਨਿ । ਖੈਦਨ ਚਰਚਤਿ 
ਸੁਮਨਸ ਲੀਨਿ ॥੩॥ ਤਿਸ ਪ੍ਰਖੈਕ ਪਰ ਖੜਗ ਟਿਕਾਯੋ । ਪੂਜਹਿ ਸ਼ਰਧਾ 
ਭਾਵ ਵਧਾਯੋ । ਦੀਪਕ ਘਿੱਤ ਪਾਇ ਨਿਤ ਜਾਰੇ । ਨਿਤ ਹੀ ਫੂਲ ਮਾਲ 
ਕੋ ਚਾਰੇ ॥ ੪॥ ਖੀਨ ਖਾਵ ਕੀ ਤੂਲ ਰਜਾਈ । ਹਿਮ ਰੁਤਿ ਮਹਿੰ ਅਸਿ. 
ਉਪਰ ਪਾਈ । ਰਹੈ ਅੰਗੀਠੀਂ ਆਗੈ ਧਰੀ । ਫਿਰਹਿ ਚੌਰ ਸੁੰਦਰ ਸਭਿ 
ਘਰੀ ॥ ੫॥ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁਤ ਮਹਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਧਰੀ । ਪਟ ਬਨਾਰਸੀ ਦੁਪਟਾ 
ਜ਼ਰੀਂਂਘਨੀ ਸੁਰੀਧਿ ਅਤਰ ਤੋਂ ਆਦਿ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਹਿ ਕਰਿ ਅਹਿ- 
ਲਾਦ॥ ੬॥ ਬਾਯੁ ਕਰਹਿ ਬਿਜਨਾ ਕੋ ਵੇਰੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਧਾਰਹਿ ਭਾਉ' 
ਬਛੇਰੈ,ਬਯ ਕੋ ਭੋਗਿ ਭਾਉਚਿਤ ਲੋਗਿਕੱਲੋਗਾਇ ਦਯੋ ਤਨ ਛੋਰਿ ॥੭॥ 
ਡਿਸ ਪਾਛੈ ਸੁਤ ਗਾਦੀ ਬੈਂਸ।ਧਰਯੋ ਭਾਉ ਗੁਰ ਅਸਿ ਮਹਿੰ ਤੈਸਾ।ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ । ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ॥ ੮ ॥ ਸੋ ਭੀ ਭੋਗਿ 
ਆਰਬਲ ਮਰਜੋ । ਤਿਸ ਪੌਤ੍ਰਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਰਯੋ। ਸੈਗਤਿ ਪਾਇ ਮੁਲਾ- 
ਨਨਿ ਕੋਰੀ । ਬਿਗਰਯੋ ਸ਼ਰਧਾ ਘਣੀ ਘਨੋਰੀ ॥੯॥ ਮਿਲਹਿੰ ਤੁਰਕ ਗਨ 
ਤਰਕ ਉਚਾਰਹਿਂ । “ਇਹ ਕਾਫਰ ਕੀ ਰੋਤਿ ਬਿਚਾਗਹੈਂ' । ਹਿੰਦਨਿ ਗੁਰ 
ਕੇ ਸਿਖ ਤੁਮ ਰਹੇ । ਵਹਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਨਿ” ਲਹੇ ॥ ੧੦॥ ਦੋਜਕ 
ਪਰਹੁ ਅਗਾਰੀ ਜਾਇ । ਕਕਾਮਤ ਮਹਿ ਤਮ ਲਹੋ ਸਜ਼ਾਇ। ਨੀਕੋ ਖੜਗ 
ਗਰੇ ਨਹਿ ਪਾਵਹੁ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਰੇ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪੁਜਾਵਹੁ' ॥੧੧॥ ਇੱਤਤਾ- 
ਦਿਕ ਤਿਹ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਯੋ । ਰਾਇ ਪੌਤ੍ਰ ਲੋ ਗਲ ਮਹਿ ਪਾਯੋ ।ਤਿਸ ਹੀ 
ਦਿਨ ਸੋ ਚਵਕੋ ਅਥੇਰਾ। ਕਿਮ ਰਹਿ ਸਕਹਿ ਕਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ॥੧੨॥ਵਹਿਰ 
ਬੀਲ ਬਡ ਖ਼ਹਿੰ ਜਬਿ ਗਯੋ । ਨਿਕਸਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ। ਸਕਲ 
ਸੈਨ ਕੋ ਥਿਰ ਤਹਿ ਕਰਿਕੈ। ਗਯੋ ਇਕਾਂਕੀ ਗਰਬ ਸੁ _ਧਰਿਕੈ ॥ ੧੩ ॥ 
ਭਯੋ ਨੋਰ ਤਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰੀ। ਬੁਕਿ ਝਟਪਣ ਮ੍ਰਿਗ ਉਪਰ ਬਾਰੀ । ਸੋ 
ਬਚਿ ਗਯੋ ਛਾਲ ਕਰਿ ਆਗੀ। ਬਹਿਕ” ਹਾਥ ਉਰੂ ਪਰ ਲਾਗੀ” ॥ 
੧੪॥ ਇਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਵ ਹੁਇ ਬਹੀ। ਕਟਕੋ ਉਰੂ ਕੁਛ ਬਕੀ ਰਹੀ । 
ਤਰ ਗਿਰ ਪਰਯੋ' ਤੁਰੰਗ ਢਿਗ ਖਰਜੋ । ਸਭਿ ਸੈਨਾਂ ਤਬਿ ਟੋਰਨਿ _ਕਰਕੋ। 
"ਸੂਰੀਧੀ ਵਾਲਾ । “ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉਤੇ । ੧ਬਨਾਰਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਦੁਪਟਾ। ਗਰਾਂ ਦੀ 
(ਬਖਸ਼ੀ) ਤਲਵਾਰ ਵਿਚ । “ਭਵ ਬੁਤ (ਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ >। “ਹੱਥ ਝਠਕ ਕੋ 
ਪੱਟ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀ (੩#ਵਾਰ) । “ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ । ॥੫੧-ਬ੍ਹਿ ਰਿ ( 



4) ੧੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ __ (੫੬੬੪) ___ਰੁਤ੬ ਨੱਸ ੫੪. 

੨੫॥ ਦੋਰਰਾ ॥ “ਹਾਇ ਹਾਇ ਮੁਖ ਭਨਤਿ ਹੈ ਸੁਨਿ ਆਏ ਸਹਿਸਾਇ। 

ਕਟਕੋ ਪਰਯੋ ਅਵਲੋਕ ਕਰਿ ਸਿਵਕਾਂ ਲਿਯੋ ਚਢਾਇ
॥੧੬॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀਫੋਦ ॥ 

ਪੰਥ ਬਿਖੈ ਹੀ ਮਰਿ ਗਯੋ ਨਹਿ ਘਰਲਗ ਆਵਾ। ਕਵਿ ਭਾਬੈ ਹਮ ਅਲਪ 

ਬਯ ਜਬਿ ਇਹ ਸੁਨਿ ਪਾਵਾ । ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕਟਿ ਮਰਜੋ
 ਬਨ ਗਏ 

ਅਖੋਰਾ । ਰਾਜਬੇਸ ਅਰੁ ਤੇਜ ਸੰਭਿ ਜੁਤਿ ਮੂਲ ਉਖੇਰਾ॥੧੭॥ਢੁਰ
ਨੋ ਬਾਕ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸ਼ੁਤ ਦਿ੍ਗ ਹੇਰ" ਇਮ ਤਿਨਕੋ ਅਵਸਾਨ 
ਭਾਂ' ਜਗ 

ਲਖਹਿ ਘਨੇਰਾ । ਸੁਨੌਹੁ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਦੀਨੋ ਥਿਰ ਹੋਏ । ਸੇਵਹਿ ਬਹ
ੁ 

ਬਿਧਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਦਰਸੈਂ ਸਭਿ ਕੋਏ॥੧੮॥ ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਸੁਧਿ ਕੌ ਸੁਨਹਿੰ 

ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਸਾਰੇ । ਲਜਾਇ ਅਕੌਰਨਿ ਜੋਰਿ ਕਰ ਹੇਰਹਿ ਮੁਦ ਧਾਰੇ । 

ਧੇਨ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਜੈਗ ਕੋ ਲਾਖਹੁੰ ਰਿਪੁ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 
ਰਣ ਮਰੇ ਸੁਰ 

ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ ॥ ੧੯॥ ਪੁੱਤ ਮੋਹ ਜਿਨਕੇ ਨਹੀਂ; ਇਕ
 ਰਸ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ। 

ਬਡੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤਿਰਥੀ ਸ਼ੱਤ ਬਲਿ ਘਾਤੀ।ਬਸਤ੍ਰ ਉਪਾਇਨ ਆਨਤੇ 

ਬਹੁ ਦਰਬ ਚਵਾਵੈਂ। ਹਯ ਲਈ ਦੀਰਘ ਜ਼ੀਨ ਜੁਤਿ ਗੁਰ ਕੌ ਅਰਪਾਵੈਂ 
॥ 

੨੦॥ ਚਾਕਰ ਰਾਖੇ ਕਿਤਿਕ ਤਹਿ ਗੁਰ ਚਵਹਿ ਅਬੇਰੇ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ 

ਸੁਨਤਿ ਭੇ ਸੁਨਿਸੁਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਰਭਾਉ ਜੁਤਿ ਵਰਸ਼ਨ ਗਨ 

ਆਈ।ਬਡੀ ਭੀਰ ਹੋਵਨਲਗੀ ਲਾਹਾ ਬਡਪਾਈ॥੨੧॥ਰੂਪਾਸੁਤ ਸੱਧੂਪਿਤਾ 

ਦ੍ਰ ਸਿੱਖ ਤਿਖਾਨਾ/ਜਜਿਨ ਖਸ਼ਟਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਰੀਬਾਵਨਿ ਠਾਨਾ। “ਜੇਠ 

ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਪਤ ਅਤਿ ਜਲ ਸ਼ੀਤਲ ਜਾਨੋ। ਤੀਸ ਕੋਸ ਤਬਿ ਗੁਰ ਹਤੇ 

ਐਵਾਹਨ ਠਾਨੇ ॥ ੨੨ ॥ ਸੈਦਰ ਘਰ ਸੀਤਲ ਬਿਯੈ ਬਿਰ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਧੀਕਾ । 

ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਲਖਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕੌ ਧਾਏ ਤਜਿ ਸ਼ੈਕਾ । ਤਜਿ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਇਕ 

ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਨ ਬਨ ਮਾਂਹੀਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾਤੂਰ ਜਾਚਤੇ-ਪਾਨੀ ਕਿਸ 

ਪਾਹੀ-॥ ੨੩ ॥ ਸੁਤ ਪਿਤ ਮੁਦਤ ਸੁਝਿੱਤ ਮਹਿੰ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲਾ। 

ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਦੀਨੋ,ਪਿਯੋ ਗੁਰ, ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲਾਂ ।-ਦੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਜਿ ਦੇਹੁ 

ਕ੍ਰਿਤ-ਪੁਰ੍ਭੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ।ਤਕਿ ਤੇ ਸਤਿ ਸੇਗਤਿ ਅਧਿਕ ਤ
ਿਨ ਸਿੱਖਨ 

ਠਾਨਾ॥ ੨੪॥ ਤਿਨ ਕੀ ਕੁਲ ਬਰਧਕ ਹੁਤੇ ਦ੍ਰੈ ਤਏ ਸਪੂਤਾ । ਸੁਨਿ ਕੈ 

ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਕੌ ਅਰੁ ਜੇਗ ਬਹੂਤਾਂ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਦੂ ਪਰਲੋਕ 

“ਜਿਲ੍ਹ ਨਤਰੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੀ' ਸੁਣਿਆ ਹੈ। “ਐਉਂ ਉਨ੍ਹਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆਂ । 

ਬਬਲੀ ਵੇਰੀਅ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ । ₹੬ਹ ਸੱਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨ ਵਰਤ ਅ ਪ੍ਰਸੇਗ ਹੈ । 



_&। ਗੂਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੯੬੫ ____ ਰਿਤੁ ੬। ਸੰਧੂ ੫੩, 

ਪਧਾਰੇਬਿਸਮਾਨੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮਹਾਂ-ਬਡ ਗ਼ਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-॥ ੨੫ ॥ ਪਰਮ 
ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਡ ਭਗਤੀਵਾਨੇ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਯਾਰ ਭੇ 
ਧਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਮਹਾਨੇ ।ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਲੋ ਸੈਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਗਾਵੈਂ।ਬਾਰੀ 
ਬਾਰੀ ਪਢਤਿ ਹੈ' ਕਰਿ ਜੋਟੀ ਆਵੈਂ॥੨੬॥ਮਗ ਉਨੈਘਿ ਸਭਿ ਇਸ ਬਿਧੀ 
ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਐ ਕੈ । ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਤੇਂ ਗਾਵਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਧੇ ਕੈ । ਚਰਨ 
ਸਚੋਜਨ ਕੋ ਤਬੈ ਦੇਖਤਿ ਲਪਟਾਏ। ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹੈਹਗਰ ਬਹੁ 

ਭਰਿਆਏ'॥੨੭॥ਹਿਤ ਪਹਿਰਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਆਨੀ।ਸੇਤ 
ਬਸਤ੍ਰ ਸੂਖਮ ਬਹੁਤ ਸੋ ਧਰਿ ਅਗੁਵਾਨੀ । ਏਕ ਤੁਰੈਗਮ ਚਪਲ ਬਹੁ ਕੁਛ 
ਧਨ ਪੁਨ ਦੀਨੇ। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਧਰਿ ਭੇਟ ਕੋ ਸਭਿ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ॥੨੮॥ 

` €ਾਇ ਹਾਇ) ਕਰਿ ਰੁਦਤਿ ਭੇ-ਬਡ ਸਾਂਗ ਅਰੈਭਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਤਿ 
ਭਏ ਇਹ ਅਧਿਕ ਅਚੌਭਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ! ਮਹਾਂ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਬੇ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਸੋਹੇ। 
ਤਪ ਜਪੁ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਤੇ ਅਸ ਪਾਇ ਨ ਕੋਹੇ॥੨੯॥ ਆਰਬਲਾ ਭੁਗਤੀ 
ਨ ਕ੍ਛਮ੍ਤਿ ਤੇ ਤੁਮ ਆਗੇਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨਿ ਤੇ ਦਿਪਤ ਸਭਿ ਕੌ ਪ੍ਰਿਯ 
ਲਾਗੇ। ਦਰਬ ਕਰੋਰਹੁੰ ਹੇਮ ਗਨ ਸਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਆਦਿ ਪ੍ਸਾਦੀ 
ਗਜ ਬੜੇ ਜਿਨਿ ਮੋਲ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੦॥ ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਹਯ ਖਰੇ ਬਡ ' 

ਕੀਮਤ ਵਾਗੇਦਲ ਬਿਡਾਰ”ਤੇ ਆਦਿ ਜੇ ਨਹਿ ਪਰਹਿੰ ਨਿਹਾਰੇ। ਐਸ਼੍ਰਜ 
ਅਪਰ ਅਨੋਕ ਹੀ ਨਹਿ ਗਿਨਿਬੇ ਮਾਂਹੀ। ਦੇਕ ਬਗੰਰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਭ੍ਰਾ ਕਫ 

ਦੀਖਤਿ ਨਾਂਹੰ॥੩੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਤੁ ਬਭ ਅਵਸੋਸ ਹੈ, ਸਿਖ ਪਿਖਿ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ।' 

ਅਸ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਾਂਗ ਤੋ ਨਹਿੰ ਕੋ ਭਰਮਾਵੈ?।ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿਕੈਭਨੈ' 

ਪਿਖਿ ਦੁਖੀ ਬਿਸਾਲਾ#ਜਗਤ ਪਦਾਰਬ ਰੀਤਿਇਹ ਬਿਨਸੈਂ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 

੩੨॥ ਉਪਜਹਿ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜੋ ਆਗੇ ਕਯਾ ਪਾਛੈ । ਇਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾ 
ਹੋਤਿ ਨਹਿੰ ਕਯੋਂ ਗਕਾਨੀ ਬਾਂਛੈ। ਇਕ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਸਦਾ ਉਪਜੈ ਨ 
ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਸੋ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਜਾਨਿਕੈ ਹੁਇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕੇਸ਼ੀ” ॥ ੩੩॥ ਕੂਰ 
ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਕਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਨ ਹਰਖਾਵੈ। ਇਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸੁ ਆਤਮਾਂ ਤਿਹ 

“ਗਲ ਬਹੁਤ ਭਰ ਆਏ(ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ)। “(ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ੈ ਗੁਰੂ ਜੀ | ਆਪ ਨ) 
ਇਹ ਵਡਾ ਸਾਂਗ ਧਾਰਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਸਮਰਥ ਹੋਕੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ _ 
ਥੱਲੇ ਹਨ) । ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ । ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਕੇ (ਇਸਥਿਤ। ਹੋਣਾ,ਕਿ ਜੋ) ਪਰਮ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। __ ੍ 



-ਗੂਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ । ( ੫੯੬੬) ਰਿਤੁ ੬ । ਆਹ ੫੫. 

ਜੋ "। ਰੇਖ ਨਿਕਾਰਹੁ ਮੈਂਟੀਐ ਜਜੋ ਲਾਭ ਨ ਹਾਨਾ । ਇਕ 
ਸਮ ਬ੍ਤਿ ਸਤਿਗੁਰਨਿ ਕੀ ਇਮ ਜਾਨਿ ਸੁਜਾਨਾ ॥੩੪॥ ਤੁਰਕਨਿ ਜਰਾਂ ਰ੍ 
ਉਖੇਰਨੈ ਅਸ ਕ੍ਰਿਤਿ ਹਮ ਠਾਨਾ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੂਪ ਮਮ ਕਯਾ ਤਿਨ ਕੋ 
ਹਾਨਾ।ਸਦਾ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਜੁਤਿ ਮਨ ਮੋਹ ਨ ਲੋਸ਼ਾ।ਤਿਨਹੁੰ ਸ਼ੋਕ ਕਿਮ 

ਹਮ ਕਰੈਂ ਜੋ ਮੁਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ” ॥ ੩੫ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿਕੈ ਗੁਰ ਤੇ ਦੁਊ ਕੁਛ 
ਧੀਰਜ ਪਾਯੋਤਊ ਰਿਦੇ ਸੈਦੇਹ ਜੁਤਿ-ਐਸ਼੍ਰਜ ਗਵਾਯੋ ?-ਕਰ ਜੋਰਤਿ 
ਬਿਨੜੀ ਕਰੀ “ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਰੀਜੈ । ਸ਼ਜਾਮ ਜਿ ਬਸਤ ਉਤਾਰੀਅਹਿ ਅਬਿ 

ਸ੍ਰੇਤ ਧਰੀਜੈ! ॥੩੬॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਖਿ ਭਾਵਨੀ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਸਪ੍ਰੋਮਾ॥ 

ਪਹਿਰੇ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਸਦ ਬਰ ਕਰਿ ਸੇਵਕ ਛੇਮਾਂ । ਨੀਲੈਬਰ ਅੰਬਰ ਜਥਾ” 
'ਸੋ ਧਰੇ ਉਤਾਰੀ"।ਇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਕੈ ਭਲੋ ਹਰਖ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥੩੭ ॥ 

` ਕਿਤਿਕ ਸਸੈ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਰੂਪੈ ਕੋ ਬੈਸਾ । ਪੁਨ ਬਦਨ ਕਰਿ ਸਦਨ ਗੇ 

ਮੁਖ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸੈਸਾ । ਇਤਨੇਬਿਨਸਕੋ ਪਾਸ ਤੇ ਜਿਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਲੋਸਾਂ । ਰ੍ 
ਪੁੱਤਾਦਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਵਸਤੁ ਬਹੁ ਹਤਿ ਭੋ ਨ ਕਲੋਸ਼ਾ ॥੩੮॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀਗੁਰਪ੍ਰਭਾਪ 
ਸੂਰਜ ਜ ਗ੍ਰੰਥ ਖਸ਼ਮ ਟੁਤੇ “ਭਾਈ ਪਰਮਸਿੰਘ ਧਰਮਇਿੰਘ ਮਿਲਨ 'ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਢਤਰ 

। ਅੰਸੂ॥੫੪॥___ ੫੫, [ਧਰਮ ਇੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ । ਸ਼ਮੀਰ] । 
ਫੋਹਰਾ॥ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਹਿਤ ਖਾਨ ਕੈ ਉੱਤਮ ਅਸਨ ਕਰਾਇ । ਗਮਨਨੋਂ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਰਿ ਭਾਇ ॥ ੧ ॥ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭ੯॥ ਕਿਤਕਿ 

ਜਿੱਖ ਆਗੇ ਗਏ ਕੋ ਆਵਤ ਘਛੇ। ਉਤਲਾਵਤਿ ਹੀ ਚਲਿ ਪਰਯੋ ਮਗ 

'ਏਕਲ ਆਛੇ । ਵਹਿਰ ਗਯੋ ਚਲਿ ਕਿਤਿਕ ਜਬਿ ਬਾਂਮੇਪਿਖਿ ਦਾਏਂ-ਕੋ 

ਸਿਖ ਆਵੈ ਗੈਲ ਤੇ ਲਿਓਂ ਸੈਗ ਰਲਾਏ॥੨॥ ਜਬਿ ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਿਓ 
ਆਵਤਿਸਿਖਧੀਰਾਂ । ਅਭਿਲਾਖਯੋ-ਮਿਲਿਕਰਿਚਲੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਤੀਰਾ-੧ 

ਸਨੋ ਸਨੇ ਚਲਿਬੇ ਲਗਜੋ ਹੇਰਤਿ ਸਿਖ ਓਰੀ। ਤਿਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਰਾਇਓ 
ਅਚਰਜ ਮਤਿ ਬੌਰੀ”॥੩॥ਬਿਸਦ ਬਰਨ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਬਰ ਪੂਰਬ ਦਿਖਰਾਏ। 
ਬਹੁਰ ਪੀਤ ਪੁਨ ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਿ ਨਿਜ ਬੇਸ ਬਨਾਏ । ਅਰੁਣ ਬਰਣ ਪਹਿ- 
ਆਕਰਸ ਜੋ ਅਤਮ” ਉਸ ਵਿਚ ਚਿਤ ਚ ਲਥ ਲਾਕੇ, ੨ਅਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ । 
ਬਾਵ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਿਆ। (ਖੋ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੯) ।$ਭਾਵ ਉਸ ਸਿਖ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ 

ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਈ । “ਏਥੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇਂ 

ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਢਿੱਟੇ ਪਹਿਰ ਲਏ ਹਲ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੇੱਲਕੇ ਐਨ ੧ ਅੰਸੂ_ ੫; ਅੰਗ 
`੩-੩੭ ਵਿੱਚ ਵੇਰ ਨੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । _ 1ਪ£=ਏਤਕ । । ਏਕਲ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ।_____( ੫੯੬੭) ਚਿਤੁ ੬ । ਸੌ ੫੫. _ 

ਰਣ ਕਰੇ ਬਡ ਛੋਟ ਬਠੰਤਾ । ਨਰ ਸਮ ਹੁਇ ਆਯੋ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਫਤੇ 
ਬੁਲੋਤਾ ॥੪॥ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਿਰ ਹੁਇ ਮਿਲਜੋ ਧਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ।ਸ਼ਕਤਿ 
ਵੈਤ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । 'ਖਰੋ ਭਯੋ ਕਿਮਿ ਚਲਤਿ 
ਨਹਿੰਹਗਮਨਹਿ ਕਿਸ ਥਾਨਾਊ?ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਬੋਲਯੋ ਤਬੈ;“ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ 

ਜਾਨਾ॥੫॥ ਸਾਥ ਅਗਾਰੀ ਸਭਿ ਗਯੋ ਤੁਝ ਪਿਖਿ ਬਿਰ ਹੋਵਾ । ਅਪਨਿ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਤਾਈਏ ਬਡ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ। ਸ਼ਕਤਿਵੈਤ ਅਰੁ ਸਿਖ ਗੁਰਨਿ” 

ਕਿਤ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਪਹੁੰਚਹੁਗੇ ਕਿਸ ਥਲ ਬਿਖੇ?ਸਭਿ ਦੇਹ ਬਤਾਯੋ'॥ 

੬। ਤਬਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਤਿ ਭਾ “ਸੁਨੀਏ ਸ਼ੁਭ ਭਾਈ। ਸੱਧੂ ਰੂਪਾ ਤੁਵ 

ਬਡੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਸਿੱਖ ਜਾਨਿ ਦੀਨਸਿ ਦਰਸ ਬਿਚਰਤਿ ਸਭਿ 

ਦੇਸ਼ਰਹੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗਨ ਬਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ॥ ੭॥ ਹਮ ਸ਼ਹੀਦ 
ਲਾਖਹੁੰ ਫਿਰੈਂ ਬਡ ਸਮਰਥ ਧਾਰੀ । ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ ਖਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਵਾਰੋ- 

`_ਵਾਰੀ। ਚੌਂਕੀ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਯੈਕ ਕੀ ਨਿਸਦਿਨ ਗੁਰ ਕੋਰੀ । ਅਪਰ ਸਰਬ 

ਅਨੁਸਾਰਿ ਰਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਢਿਗ ਹੇਰੀ ॥ ੮ ॥ ਜਿਮ ਆਗਜਾ ਉਚਰੈਂ ਗਦੂ 

ਕਰਿ ਹੈ' ਤਤਕਾਲਾ।ਤਿਨਬਿਚ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂ ਅਹੋਂ ਸੁਨਿ ਸ਼ਿੱਖਬਿਸਾਲਾ !” 

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਰਮ ਉਰ ਪੂਰਬ ਬਹੁਤੇਰਾ।-ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਭਿ 

ਜੇ ਕਿਮ ਕੁਟੰਬ ਨਿਬੇਰਾ ॥੯॥ ਇਕ ਸੁਤ ਭੀ ਨਹਿ ਰਖਿ ਸਕੋ; ਐਸ਼੍ਹਰਜ 
ਭਿ ਖੋਵਾ । ਬਚੇ ਇਕਾਂਕੀ ਜਤਨ ਤੇ ਇਤ ਜੈਗਲ ਜੋਵਾ-1 ਇਹ ਸੈਸੇ 
ਬੂੜਨਲਗ।ਜੋ ਬਹੁਤਰਕ ਉਠੰਤਾ।/ਸ਼ਕਤਿਵੈਤਿ ਤੁਮ ਗਨ ਹੁਤੇ ਗੁਰਢਿਗ 
ਬਲਵੈਤਾ ॥੧੦॥ ਕੁਛ ਨ ਬਚਾਯਹੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਣ 'ਤਿਕ ਮਾਂਹੀ। ਪੁੱੜ੍ਰ 

ਆਦਿ ਐਸ਼੍ਰਜ ਸਭਿ ਬਿਨਸ੧ੋ; ਰਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਇਸ ਮਹਿ ਕਾਰਨ ਕਵਨ 
ਭਾਊਮੁਹਿ ਅਧਿਕ ਮੈਦੇਹੂਤੁਰਕ ਬ੍ਰੰਦ ਰਣ ਮੰਡਿਕਰਿਬਡ ਸੈਕਟ ਵੇਹੂ 
॥੧੧॥ਤਬਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕਹਜੋ ਪਅਲਪੱਗਜ ਜਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਗੁਰ ਸਰ 

ਵੱਗਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿੱਤਿ ਕੋ ਕਿਮ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ । ਪ੍ਥਮ ਜਨਮ ਦੇਵੀ ਕਹੋ 
ਤਜਿ ਸੁਤਨ ਸੁਨੋਹਾਂ।ਕਲ ਮੈਂ` ਬਿਦਤੀਂ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਵਾਂਛਤਿ ਬਰ ਲੋਹਾ 

॥੧੨॥ਬਹੁਰ ਗਾਇਤ੍ੀ ਕੋਪ ਕਰਿ ਨਿਜ ਲੱਖ ਅਪਮਾਨਾ ।-ਅੰਗੀਕਾਰ 
ਨ ਮੁਹਿ ਕਰਯੋ-ਤਿਨ ਸ੍ਰਾਪ ਬਖਾਨਾਪਪੁਨ ਚੈਡੀ ਬਿਦਤੀ ਜਬੈ ਪਹੁੰਚੀ ਨ 

੧] ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖ ਤੇ ਸ਼ਕਤਿਵੰਤ ਹੈ' । “ਦੇਵੀ ਕਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁੱਦਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛਡ ਦਿਓ 

#ਦੇਖੋ ਰੂਤ ੬ ਅੰਸੂ ੪੨ ਅੰਕ ੧੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ੍ਰੀ ਸੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੫੬੬੮1 '_ਹੂਤ $। ਸੰਸੂ ੫੫. 

ਅਕੋਰਾ। ਚਾਰਹੁੰ ਸਤ ਲਛ" ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੈਕਲਪ ਸੁ ਛੋਰਾਂਦਂ ॥ ੧੩॥ ਪੁਨ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਜੜਾਂ ਬਡ ਛਿਤ ਰਾਜ ਬਿਸਾਲੋ।ਬਹੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਇਕਰਿ 
ਕਿਯ ਕਰ ਕਢਾਲੋ। ਤਿਨ ਕੌ ਤੇਜ ਬਿਨਾਸ਼ਨੇ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਂਨੀ । ਉਠਿ 
ਜੈ ਹੈ ਸਗਰੀ ਸਵਾ, ਹੁਇ ਤੋਜ ਪ੍ਰਹਾਨੀ' ॥੧ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੈ ਨ ਤੁਰਕ 
ਕੈ ਝੋਂ ਦਲ ਕਿਮ ਹੋਵੈ। ਰਾਜ ਧਰਾਂ ਪਰ ਜਿਸੀ ਕੋ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਭਿ ਜੋਵੈ। 
ਦਿੱਤਕਾਇਿਕ ਕਾਰਨ ਘਨੇ ਕੋ ਸਕੈ ਪਛਾਨੋ । ਸਰਬੱਗਕਨਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿੱਤਿ 
ਪਰ ਕਜਾ ਤਰਕ ਬਖਾਨੇ ॥ ੧੫ ॥ ਮਤ ਬੋਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤਰਕ 
ਉਠਾਵੈਂ। ਕੁਗਤਹਿ ਦੂਖ ਬਹੁ ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਨਹਿ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਮੈਂ 
'ਏਕਲ ਹੀ ਕਰਿ ਸਕੋਂ ਤੁਰਕਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ।ਮਮ ਸਮ ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ਕਤਿ 
ਜਿ ਸਤਿੰਗੁਰ ਕੋ ਪਾਸਾ।੧੬॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੁਝਤਿ ਰਹੈਂ--ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ[ਫੁਰ- 
ਆਵੇ-ਨਹਿੰਆਰਜ਼ਾ ਕੋ ਦੇਤਿ ਕਬਿ-ਕਹਿੰ-ਬਿਰੇ ਰਹਾਵੋ-। ਲਾਖਹੁੰ ਕੋਟ 
ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਬਾਂਛਤਿ ਤੁਰਤ ਬਨਾਇ ਲੋ ਇਮ 
ਹੈਂ ਬਲ ਭਾਰੀ” ॥੧੭॥ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰ ਭਰਮ ਹਰਿ ਸ਼ਰਮਮੋ ਪਛੁਤਾਵਾ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬੱਗਜ ਮਹਿੰ ਮੈਦੇਹ| ਉਠਾਵਾ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਨ ਕਰੀ 
€ਧੈਠ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾਆਸ਼ੈ ਜਿਨਹੁੰ ਗੈਭੀਰ ਹੈ ਕੋ ਲਹੈ ਨ ਭੇਵਾ।। ੧੮ ॥ 
ਰੀ ਸਦ ਕੋ ਤਨ ਕਿਤਿਕ ਅਕਾਰਾ। ਕਿਧੌਂ ਇਤਿਕ ਹੀ 

ਠਾਨਤਿ ਬਲ ਭਾਰ।ਸੈਸੈ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਮਸਰ ਹ੍ਰੋ ਕੈ 
ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਬਿਸਾਲ ਮੈਂਮਿਲ ਬਾਕਸੁਨੈਕੈ॥੧੯॥ ਕਹਜੋ ਸ਼ਹੀਦ'ਸੁਨੀ- 
ਜੀਏ ਜਿਮ ਚਹੈਂ ਬਨਾਵੈਂਅਵਿਲੋਕਹਿੰ ਤਨ ਬਝੇ ਕੋ ਬਹੁ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਾਵੈਂ। 
ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਜਾਨਿਕੈ ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ।ਜੋ ਅਬਿ ਦੇਖਜੋ ਚਹਤਿਹੈਂ 
ਸੰਭਿ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ॥੨੦॥ਬੋਲਤਿ ਬਰਧਮੋ ਬਪੁ ਬਡੋ ਕੋਸਨ ਲਗਿਹੋਵਾ । 
ਕਰ ਲਹ ਮਿ ਨਲ ਹਾ ਰਿ 
ਕਰਿ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪੰਨਾਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ“ਤੁਮ ਹੋ ਧੰਨ ਪੈਨਾ 

------=-------- 

੧ਲਖ । “ਡਾਵ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ । “ਨਾਸ਼ । _. €ਮੰਕ ੧੨ ਤੇ ੧੩ ਵਿਚ ਜੇ ਕਾਰਨ 

ਦੁੱਸੇ ਹਨ ? ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਹਮਣ ਆਖੇਪਕਾਰ 2 

ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ । ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਐੱਚ ਹਨ ਜੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅੰਕ 
ਕਚ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਬੀ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਪਾਠ 
€ਓੰਦੇਸ” ਹੈ । ਏਬ ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ “ਨਹ? ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ । 



£[ ਗੂੜ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੬੯ ) ਚਿਤੁ ੬ । ਅਸ ੫੫. 
॥ ੨੧॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮੁਝ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਯੋ ਮੈਂ ਨੀਕੇ ਜਾਨਾ । ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿੱਤ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ” । ਪੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਯੋ 
ਸੰਭ ਸ਼ਕਤਿ ਦਿਖਾਈ । ਸ਼ੁੱਧਿ ਰਿਦੇ ਤਬਿ ਹੋਇ ਕੈ ਗਮਨੇ ਅਗੁਵਾਈਂ 
॥੨੨॥ ਮਿਲਯੋ ਆਇ ਬਦਨ ਕਰੀ ਧਰਿ ਬਿਬਿਧਿ ਅਹਾਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਲਖਿ ਸਿਖ ਆਪਨੇ ਪਿਖਿ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ ।“ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇ ਸਭਿ 
ਇਨਸਿੱਖਨ ਮਾਂਹੀਂ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨਕਰਜੋ ਲੋ ਕਰਿ ਤਿਸਖਾਹੀਂ॥੨੩॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਅਧਿਕ £ੁਨਿ ਸੁਨਿ ਤਹਿੰ ਆਵੈ । ਪੂਰਬ 

ਮਿਲੈ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ'ਨਿਜ ਬਿਠੈ ਸੁਨਾਵੈ--ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕਰਿਵਾਯਹਿ ਹੁਇ 
ਸਗ ਹਮਾਰੇ । ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਮਨਹੁ ਸਦਨ ਜਹਿੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਾਰੇ! ॥ ੨੪ ॥ 
ਤਬਿ ਸ਼ਮੀਰ ਪਭ ਬੂੜਿਕੈ ਲੈ ਆਗਜਾ ਜਾਵੈਅਪਨੇ ਸੈਗ ਲਿਜਾਇ ਕਰਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਵੈ।ਇਮ ਆਵਤਿ ਜੁਹੁਂ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤੇ ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਬ੍ਿੰਦਾ। 
ਸਨੋਸਨੇ ਦਰਸਹਿੰ ਗੁਰੂ,ਪਦ ਪਦਮ ਮਨਿੰਦਾ॥੨੫॥ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੀ ਕੁਲੀ” 
ਇਕ ਗੁੱਦੜ ਹੋਯਗਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀਜਗ ਭਯੋ ਬਹੁਤਨਤਿਨ! ਜੋਯਹੁਂ 
ਦਯਾਲਦਾਸ ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਬਡ ਅਜ਼ਮਤਿ ਵੇਤਾ । ਗੁਰ ਆਏ ਸੁਨਿਕੈ 
ਗਯੋ ਚਿਤ ਦਰਸ ਚਹੇਤਾ॥੨੬॥ਮਿਲਿ ਸ਼ਮੀਰਕੇ ਸਾਬਤਿਨ ਗਰਨਿਕਟ 
ਪਠਾਯੋ । ਲੈ ਆਗਜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਦਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੋ ਲਜਾਯੋ । ਇਕ ਤਿਖਾਨ 
ਸ਼ੈਗ ਆਨਿ ਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਬਿ ਕੀਨਾ।ਕਰ ਜੋਰੇ ਸਿਰ ਧਰਿ ਧਰਜੋ ਕਰਿ 
ਨਮੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੨੭॥ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਖਮ ਬਸਤ ਕੀ ਗੁਰ ਆਗੈ ਰਾਖੀਕੁਸ਼ਲ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਹੂੰ ਕਹਯੋ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਖੀਬਬੋਠੇ ਪਰਛੂ ਸਮੀਪ ਤਬਿ ਚਿਰ- 
ਕਾਲ ਬਿਤਾਏ । ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਗਸਾਏ॥੨੮ 
॥ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਮੀਰ ਪਰ ਬਡ ਸੇਵ ਕਰੈਤਾ। ਜਲ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ 
ਕੋ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਤੁਰੇਤਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਗਮੇਤ ਅਚਾਵਹੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਰੋਵੈ। ਕਰੈ 
ਸ਼ੀਘੂ ਹੀ ਕਾਜ ਸੋ ਜਿਮ ਆੰਗਜਾ ਹੋਵੈ ॥ ੨੯॥ ਹ੍ੈ ਪ੍ਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹੜੋ 
"(ਸੰਗਤ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ । “ਲੁਲ ਵਿੱਚ । ੧ਗੁਦੜ ਨੰਘ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੂਪੈ _ 
ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਤ ਦੋਏ ਹਨ । $ਬਦੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਿਸਨੂੰ ਵੇ ਖਿਆ ਹੈ । 

“ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਦੂਹ ਨਹੀ” ਮਰਦੀ । ਇਹ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਨ ਟੰਗ ਕਿਸੇ 
ਹਾਲ ਅਦੇਹ ਹੋਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੀ 
ਸਪਿਰਢਤੁ ਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਅਜ ਕਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ੬ਦ! 
ਸਰੀਰ ਛੱਡਕੇ ਜਿਉ ਕਾਂ ਤਿਉ” ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ । “ਪਾ:-ਬਲ। 



ਮ। 9੪ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੭੦) __ __ ਚਿਤੁ ੬। ਅਸੂ ੫੬ 

“ਸੰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਮੀਰਾਂ ! ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੌ ਹਯ ਘਨੇ ਥਿਰ ਕਰਹੁ ਸਧੀਰਾ' । 

ਦਯਾਲਦਾਸ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਈ ਹਮ ਅੱਗ ਚਵਾਈ।ਸੋ ਪਹਿਰਹੁ ਤਨ ਆਂਪਨ 
ਸਤਿਨਾਮ ਅਲਾਈ ॥ ੩੦॥ ਜਹਿਂ ਲਗਿ ਘੋਰਾ ਢੇਰ ਲਿਹੁ ਤਹਿ ਲਗਿ 

ਤੁਮ ਰਾਜੂ । ਹੋਇ ਭਵਿੱਖਤ ਖੈਸ ਮੈਂ ਬਡ ਰਾਜ ਸਮਾਜੂ”। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੋਂ ਬਾਕ ਕੋ ਘਰ ਨਰ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇਮਸਲਤ ਕੀਨੀ ਬੈਠ ਕੇਂ “ਹੁਇ ਰਾਜ 

ਉਦਾਰੇ”॥੩੧॥ ਮਾਤੁਲ ਹੁਤੋ ਸ਼ਮੀਰ ਕੌ ਬੇਮੁਖ ਪੰਜ ਪੀਰੀ” । ਮਾਨਹਿ 

ਤਿਸ ਕੇ ਕਹੇ ਕੋ ਕ੍ਰਾਤਾ ਤ੍ਰੈ ਧੀਰੀ'। ਸੋ ਬੋਲਯੋ ਤਮ ਕਯਾ ਭਯੋ ਜਾਨਤਿ 
ਨਹਿੰ ਭੈਵਾ। ਘਰ ਸਮਾਜ ਸੁਤ ਆਦਿ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਗੁਰਦੇਵਾਂ।੩੨॥ਮੁਖ 

ਆਯਹ ਬੋਲਤਿ ਰਹੈ ਤੁਮ ਸਾਝ ਪਛਾਨੋ। ਰਾਜ ਕੌਨਸੋ ਦੇਤਿ ਹੈ ਕ੍ਯਾ 

ਢਿਗ ਤਿਨ ਜਾਨੌ।ਸੁਨਿਬੋਲਯੋ ਲਖਮੀਰ ਤਬਿਜੇ ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨੌਂ।ਰਿਦੈ 
ਕੋਧ ਕਰਿ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਕੁਛ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨੈਂ॥੩੩॥ਤਖਤ ਮੱਲ ਤੀਸਰ ਕਹੈ 
“ਕਰਿ ਸੇਵ ਉਤਾਰੇ । ਲਾਭ ਲੋਨ ਕਿਤਹੂੰ ਰਹੈ ਹੁਇ ਹਾਨ ਹਮਾਰੇ'। ਸੁਨਿ 

ਸਲਾਹ ਸਭਿਹੂੰਨ ਕੀ ਤਬਿ ਭਨੈ ਸ਼ਮੀਰਾ। “ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਕ ਨ ਮੋਰੀਅਹਿ, 
ਕਹਿੰ ਕ੍ਰ ਨ ਤੀਰਾਂ? ॥ ੩੪॥ ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਤੁਲ ਕਹੈ “ਨਿਜ ਪੁਰਿ 

ਚਹੁੰ ਓਰੇ। ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਕੋ ਵੇਰੀਅਹਿ ਚਵਿਕੈਂ ਇਕ ਘੋਰੇ।ਅਸ ਮਸਲਤ 
ਕਤਿ ਆਵ ਪੁਠ ਲੋ ਪੋਸ਼ਿਸ ਸੋਈ । ਗੁਰ ਆਗਜਯਾ ਲੇ ਚੰਢ ਗਯੋ ਪੁਰ 
ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਈ॥੩੫॥ਵੇਰਿ ਤੁਰੈਗਮ ਆਇਗੋ, ਗੁਰ ਬੂਬਨ ਠਾਨਾ। ੯0 
ਪ੍ਭ!ਫੇਰਨ ਕੌ ਕਿਯੋ ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਨ ਕਿਕਾਨਾਂ॥ ] ਮਾੜੁਲ ਇਨਹੁਂ 

ਲਖਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ।ਲੋਨਿ ਵਿਯੋ ਨਹਿੰ ਰਾਜ ਕੁਛ ਕੀਨੀ ਬਡ_ਖਾਮੀ 
॥੩੬॥ ਕਹਜੋ ਪੂ ਛੂ “ਮਾਛੋ ਕਰਕੋ ਅਬਿ ਬੈਠਿ ਸ਼ਮੀਰਾ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੈਠੇ 
ਨਿਕਫ ਹੁਇ $ਗੀ ਲਖਮੀਰਾ । ਸੇਵਕ ਅਪਨਾ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਕਟੁਨਾ 

ਬਹੁ ਠਾਨੈਂ' । ਪ੍ਰਿਥਮ ਪਿਤਾਮੇ ਸੇਵ ਕਰਿ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮਾਨੈ ॥ ੩੭ ॥ 
ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਖਸਣਮ ਟੁ£ “ਸ਼ਮੀਰ” ਪ੍ਰਨੰਗ ਬਰਨਟ ਨਾਮ ਪੰਚ ਪੰਚਾ ਸਤੀ 
ਅੱਸੂ 1੫੫॥ 

੫੬. [ਟ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਬਾਯ' । ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੁਗਾਏ ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਵਸ ਦਸ ਏਕਾਦਸ਼ ਜਾਂਨ । ਨਾਨਾ ਭੋਜਨ 

ਕੋ ਕਰਹਿ ਅਚਵਾਵਹਿ ਹਿਤ ਠਾਨਿ॥੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀਵੰਦ ॥ ਦਕ ਦਿਨ ਕਰਜੋ 

“> ਸਧੀਰ!ਦਰ ਦੁਰ ਤਕ ਬਦੁਤੇ ਘੋੜੇ 2 ਫਿਕਾਵੇਂ ਗਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਭੋਰੋ“ਗਾ। "ਪੰਜ ਪੀਰੀਆ (ਤੇ 

ਗੁਰਾਂ ਤਾਂ) ਬਮੁਖੇ। ਤਿੰਨੇ ਧੀਰਜੀ ਭਰਾ ਉਸਦਾ ਕਿਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਸ 
ਗਏ ਹਨ । “(ਦੂਜੇ) ਬੂਠ ਬੀ (ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ) ਨਾਂ ਬੋਲੀਏ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੯੭੧ ) ਰਿਭੁ ੬ । ਅਸ ੫੬. 

ਅਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਧਰਿ ਥਾਰ ਮਝਾਰੇ । ਕਰਯੋ ਪਰੋਸਨਿ ਤਬਿ ਭਲੋ ਧਰ ਗੁਰੂ 
ਅਗਾਰੇ। ਥਿਰਜੋ ਸ਼ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਤਬਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਚਨ ਕਰੇਤੇਂ । ਨੀਰ ਕਟੋਰਾਂ 
ਦੋਤਿ ਭਰ ਲੇ ਪਾਨ" ਪਿਵੇਝੇ ॥ ੨॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਨਿਜ 
ਬਿਠੈ ਬਖਾਨੀ। “ਦੀਜੈ ਸੀਤਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਿਜ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈਂ ਖਾਨੀ'।ਸ੍ਹੀ ਮੁਖ 
ਬੋਲੋ ਬਾਲ ਲਿਹੁ ਬੈਠਹੁ ਇਸ ਥਾਨਾ । ਕਰਹੁ ਖਾਨ ਹਿਤ ਠਾਨਿਕੈ ਸ਼ਰ- 
ਧਾਲੁ ਮਹਾਨਾ?॥੩॥ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਬੋਲਯੋ ਬਹੁਰ “ਲੈ ਕੈ ਘਰ ਜਾਵੇਂ । ਸਭਿ 

ਕੁਰੈਬ ਮੈਗ ਬੈਟਿਕੈ ਧਰਿ ਭਾਵਨਿ ਖਾਵੋਂ?। ਇਮ ਕਹਿ ਥਾਰ ਉਠਾਇਕੈ 
ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਈ । ਕ੍ਰਾਤਾ ਮਾਤੁਲ ਆਦਿ ਜੇ ਸਭਿ ਲੀਏ ਬੁਲਾਈ ॥੪॥ 

੪ਬਾਰ ਜੁ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਚਿ ਸੁ ਲਕਾਯੋ । ਪਾਵਹੁ ਬਹੁ ਕਲਯਾਨ ਕੌ 
ਹੁਇ ਹੈ ਮਨਭਾਯੋ॥ਇਮ ਕਹਿ ਜਬੈ ਪ੍ਰਸਾਦਿਤੇ ਉਤਰਾਇ ਰੁਮਾਲ।ਦੇਖਤਿ 
ਝਟਕਾ ਉਰ ਡਰੇ ਧਰਿ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲਾਂ ॥੫॥ ਮਾਤੁਲ ਜੈਤੋ ਕਾ" ਤਬੈ ਕਹਿ 

ਸਭਿ ਸਮੁਝਾਏ/ਹਮ ਗੁੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਹਿ ਮਨ ਭਾਏਕ੍ਰੱਧਤਿਹੈ ਇਸ 

ਅਚੇ ਤੇ ਧਨ ਧਾਮਬਿਨਾਸਹਮਰੇ ਪੀਰ ਕਦੀਮ ਕੇ ਪੂਰਤਿ ਸਭਿ ਆਸੈ॥੬ 

॥ਢਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਤਿਸ ਛਿਨ ਹੱਇ ਆਈ ।-ਗੁਰ ਤੇ ਆਨ3 ਜਾਚ 

ਮੈਂਇਸ ਤਰਕ ਉਠਾਈ। ਬਝੇ ਭਾਗ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਰਸ ਜਿਮ ਚੇਕਾ। ਨਹਿੰ 

ਮਾਤੁਲ ਸਮਝੈ ਰਿਦੈ ਠਾਨਤਿ ਕੁਛ ਸ਼ੇਕ-॥੭॥ ਕਹਿ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ 

ਕੌਂਜੇ ਕਰਹੁ ਨ ਖਾਨੋ।ਖਨਿ ਅਵਨੀ ਮਹਿ ਗਾਡ ਦਿਹੁ ਨਹਿੰ ਸਕੈ ਪਛਾਨੇ। 

ਉਤ ਗੁਰ ਰਹੈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਿਯ, ਇਤ ਪੀਰ ਨ ਕੋਪੈ'। ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰਿ 

ਪਰਸਪਰ ਚਾਹਤਿ ਇਸ ਲੋਧੈਂ॥ ੮ ॥ ਬਸ ਨਹਿ ਚਲਜੋ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਮਾਤੁਲ 

ਬਡ ਖੋਫਾ ।ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨ ਅਚਨ ਦਿਯ ਬਡ ਕੀਨ'ਸ ਦੇਫਾਂ । ਗਾਡ 

ਦੀਨਿ ਖਨਿ ਅਵਨਿਕੋ,ਨਹਿਂ ਕਿਨਹੂੰ ਖਾਯੋ। ਪਰਾਰਬਧ ਬਿਨ ਕਿਤ ਕਹੂੰ” 
ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਠ ਪਾਯੋ॥੯॥ਸੁਪਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਜਾਮਨੀ ਉਠਿ ਆਵਿ ਪ੍ਰਭਾਤ। 

ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਖੈਦਨ ਕਰੀ ਧਰਕਤਿ ਜਿਸ ਛਤੀ। ਸ਼ ਮੁਖ ਤੇ ਬੂਝਨ 

ਕਰਜੋ “ਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਸ਼ਾਦਾ। ਅਚਵਨ ਕਰੜੋ ਕਿ ਨਾਹ ਤੈਂ ਦਾਨ ਅ(ਹ- 

`ਲਾਢਾ?॥੧੦॥ਤਬਿ ਸ਼ਮੀਰ ਬਨ ਘੇਰ ਹੇ੍ ਗੁਰ ਤਰ ਉਚ/ਰੇ ।“ਜੇਤੋ ਕਾ 

ਮਾਤਲ ਅਹੈ ਤਿਨ ਸਭਿ ਹਫਕ/ਰ-ਨ/ਹੋ ਅਚਵ3 ਝਟਕ' ਸਕ& ਰਿਸ 

ਪੀਰ ਉਪਾਵੈ।ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਧਨ ਧਨ ਗਨ ਜੂ/ਤ ਮਨ ੫੫/ਵੈ-॥੧੧॥ ਲੇ 

੧ਹੱਬ ਵਿੱਚ । “ਜੇਤੇ ਵਲ ਮਮਾ।ਵਿਲਾਨੀ । ੧(ਕਸੇ ਸਮ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ।“'ਖਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ( 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । _ ( ਪੋ੭੨ ) ੮੩ ੬। ਸੀਸ ੫੬, _ 

ਕਰਿ ਬਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਚ ਧਰਾ ਦਬਾਯੋ । ਬਿਨਾ ਭਨੋਂ ਜਾਨਹੁੰ ਪ੍ਰਭੂਹਮੈ 

ਸਾਚ ਅਲਾਯੋ!। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬੈ “ਧਰਨੀ ਬਰੁਸਾਈ । ਤਮ ਕੌ 

ਨਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਭਈ ਤਿਨ ਮੂਢ ਗਵਾਈ॥੧੨॥ ਅਦਬ ਨ ਕੀਨੋ ਅੰਨ ਕੌ 
ਤੁਮ ਬੁਰਾ ਕਮਾਯੋ।ਤਬੈ ਪਰੈ ਦੁਰਭਿੱਛ ਬਹੁ ਜੇ ਅਦਬ ਗਵਾਯੋ। ਭੁੱਦਸੈਨ 

ਨ੍ਿਪ ਪ੍ਥਮ ਭਾ ਤਿਨ ਕਿਯ ਅਪਮਾਨਾ । ਉਜਰ ਗਯੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਭਿ 

ਜੈਗਲ ਅਬਿ ਜਾਨਾ'॥ ੧੩॥ ਚਲਤ ਹਤੀ ਦ੍ਰੈ ਨਦੀ ਤਬਿ ਭਟਲੀ ਸ਼ੂਭ 
ਚਿੱਤ੍ਰਾਂ । ਹਟੀ ਅਵੱਗਜਾ ਦੇਖਿਕੈ ਥਲ ਭਾ ਅਪਵਿੱੜ੍ਰਾਂ । ਹਮਰੇ ਸੀਤ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੇ ਰੋਕਜੋ ਇਹ ਬਾਨਾ । ਤੁਮ ਰੱਯਤਿ ਹੁਇ ਬਸਹੁਗੇ ਹਮਨੇ ਸਭਿ 

ਜਾਨਾ ॥੧੪॥ ਅਵਨੀ ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਹੁ ਅੰਨ ਉਪਾਵੈ । ਅਬ ਤੋਂ ਦੁਗ- . 
ਨੇ ਚੌਗੁਨੇ ਅਠਗੁਨੇ ਜਮਾਵੈ|। ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ- 

ਤਾਵੈ।ਉਪਜੈ' ਸਿੰਘ ਸਹੇਸੂ ਹੀ ਮਲਵਈ ਕਹਾਵੈਂ ॥ ੧੫॥ ਸੁਨੀਅਹਿ ਸਿੱਖ 
ਸ਼ਮੀਰ ਭੋ ! ਚਾਹਤਿ ਹਮ ਦੀਨੋ। ਪ੍ਥਮ ਰਾਜ ਤੇ ਛੂਛ ਰਹਿ ਅਬਿ ਛੇਮਾਨ 

ਲੀਨੋ। ਜੋ ਲੈਬੇ ਨਹਿ ਦੇਤਿ ਹੈ ਸੋ ਰੋਗ ਭੁਰੈ ਹੈਂ! ਆਪ ਕੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਸ਼ਟ 

੧ਭਾਫ ਤਦ ਤੋਂ' ਹੁਣ ਤਕ ਉਜਾੜ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾੰਦਾ ਸੀ_(ਮਾਲਵਾ) ।''“ਅਵੱਗਗਾ ਵੇਖਕੇ 

_ਹਣ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੇ ਗਿਆ ਸੀ । ੧ਖੁਸ਼ੀ, ਕਲਯਾਨ । "ਜੇ (ਜੇਤੋ ਵਾਲਾ 

ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਭੋਰੀਗਾਂ । 

#ਗੁਣਲੀ ਤੇ ਦਿੰਤ੍ਰਾ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ । ਭਣਲੀ 
ਬਠਿੰ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਢਿੱਤ੍ਰਾ ਫੀਟੇਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ । ਦੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 

ਵਗਣ ਦੀ ਟੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਿਕੈਦਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ 

ਤਦੇ ਹਰ ਕੇ ਪੱਤਣ ਪਾਸ ਬਗਾਸਾ ਨਾਲ ਨਗ ਮਿਲਦ' ਸੀ ਪਰ ਦੋਖੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਵਗਦਾ 
ਸਿੱਧ ਜਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪੇਂਢਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ `ਤੇ ਝਸੈ ਅਜੇ ਭੀ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਸਰਸਹਤੀ ਬਾਬਤ ਮੈਤਕਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਤਕ ਮਾਂਲਵੇਂ ਵਿਚ ਵਹਿਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 
ਘਂਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _` 

1ਇਹ ਵਾਕ ਸਤਿਗੂਟੂ ਜੀ ੧੭੬੧-੬੨ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਵੀ 

ਜੀ ਇਹ ਗਲ ੧੬੦੦ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਟੋੇਂ ਮਾਲਵਾ ਅੱਜ ਵਾਂਝੂ ਸਰ ਸਬਜ਼ 

ਨਗ ਸ। ਹੇਵਿਆ । ਇਹ ਜ਼ਾਂਦਾਬੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਲੀ ਰੇਪੜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੇ' ਆਈ 

3। ਇਹ ਨਹਿਰ ਸ਼ੇਮਤ ੧੬੩੯ (ਸੰਨ ੧੮੮੨ ਈ;) ਵਿਚ ਅਰਥਾਂਤ ਕੱਢੀ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 

ਤੇਂ ੩੬ ਬਤਸ ਮਗਟੇਂ ਬਣ! ਹੈ । ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਹਨ 

ਜੇ ਕਵਿ ਜੀ ਉਮ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਜੇ ੩੯ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ 

ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਨ । 



ਸਰੀ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਸ੫ ਸੁਰਜ । ( ੫੯੭੩ ) ਰੁਤ ੬ । ਐਸੂ ੫੬. 

ਲਹਿ ਪੁਨ ਬੈਸ ਲਗੈ ਹੈ'॥੧੬॥ ਕਹਿ ਕਵਿ ਹਮ ਨੇ ਸੋ ਸਨਯੋ ਅਬਿ ਲੋ 
ਬਡ ਰੋਗੂ। ਚਲਯੋ ਆਇ ਤਿਸ ਬੈਸ ਮਹਿ ਭੋਗਹਿੰ ਦੁਖ ਭੌਂਗੂ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹ੍ਰੈ ਪਿਖਿ ਸੇਵ ਬਿਸਾਲ।-ਇਹ ਨ ਲੈਤਿ ਹਮ ਵੇਤਿ ਹੈਂ- 
ਇਮ ਚਿਤੈ” ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੧੭॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿ 
ਬੋਲੋ । “ਹੁਇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਹਮ ਤੋ ਅਬਿ ਸੋ ਲੋ। ਬਿਨ ਸ਼ੇਕਾਂ 

ਜਾਚਨ ਕਰੋ, ਕਹੁ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖਾ? । ਸੁਨਿ ਸ਼ਮੀਰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ ਨੈਮ੍ਰੀ 

ਹੁਝਿ ਭਾਖਾ ॥੧੮ਮਮਿਟਹਿ ਢੁਰਾਸੀ ਕੋ ਭ੍ਰਮਣ ਭਵਜਲ ਦੁਖਦਾਈ । ਸੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਮੁਹਿ ਲੋਹ ਬਚਾਈ/ਸੁਨਿ ਤੂਸ਼ਨ  ਸ਼੍ੀ ਪੁਭੁ ਭਏ 

ਬਿਰਮੇਅਨ ਖਜਾਂਲਾ।ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇਕੈ ਪੁਨ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ 
`॥੧੯॥ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪੁਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਯੋ/ਹਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈਂ ਤੋਹਿ 

ਪਰ; ਜਾਚਹੁ ਮਨ ਭਾਈ? । ਪੁਨ ਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰ ਤੀਰ ਕਹਿ ਭਵਜਲ ਮਹਿ 
ਫੇਰਾ । ਇਸ ਦਾਰੁਣ ਦੁਖ ਤੋ ਪ੍ਰਕੂ ! ਗਹੀਯਹਿ ਕਰ ਮੇਰਾ” ॥੨੦॥ ਸੁਨਿ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਭਨਜੋਂ “ਤਵ ਜਨਮ ਘਨੇਰੈ। ਧਰਨੇ ਹੈਂ ਭਵਜਲ ਬਿਖੇ 

ਕਿਮ ਜਾਹਿ ਨਿਬੇਰੋ । ਕਹਿ ਲਗਿ ਕਰਹਿ ਬਚਾਇਬੋ, ਜਾਚਹੁ ਵਬੁ 
ਆਠ॥ਇਸ ਬਿਨ ਅਪਰ ਅਦੇਯ ਨ ਹਿ,ਲਿਹੁ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ॥੨੧॥ ਹਮ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਖਿਖਿ ਸੇਵ ਤੁਵ ਅਰੁ ਪ੍ਰੋਮਘਨੇਰ।ਉਰ ਅਕਪਟ ਸਚ.ਕਹਤਿਹੈਂ”, 
ਪਰਖੜੋ ਬਹੁ ਥੇਰਾਂ । ਕਰਹੁ ਸਫਲ ।ਨਜ ਘਾਲ ਕੋ ਹਮ ਦੇ ਤੜਕਾਲਾਂ। 

ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹੈ ਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨ “ਗਤਿ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥੨੨॥ਨਿਕਟ ਸਥਲ 
ਨਿਜ ਦੀਜੀਏ ਜਾਚਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ । ਅਪਰ ਨਹੀ' ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਕਾਟਹੁ 

ਮਮ ਬੇਰੀ? । ਸੁਨਿ ਹਠ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਬਿ ਟਾਰਨ ਕੀਨਾਂ । ਕੋਤਿਕ 

ਦਿਵਸ. ਬਿਤਾਇ ਪੁਨ ਮਨ ਹੋਭਿ ਪ੍ਰਸੀਨਾ' ॥ ੨੩ ॥ ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਦਿਯੇ 
ਬਿਨ ਮਨ ਚੈਨ ਨ ਪਾਵੈਪਦਵੀ ਦੇਨ ਸਮੀ੫ ਕੀ ਪੁਨ ਉਰ ਲਲਚਾਵੈ। 

ਵਿਕ ਢਿਨ ਬਹੁਰ ਹਕਾਰਿਕੌ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਉਢਾਰਾਂ । “ਮਾਂਗਉ ਮਨ ਕੀ 

ਕਾਮਨਾ ਜੈਸੇ ਹਠ ਧਾਰਾ॥੨੪॥/ਪ੍ਕੁ ਜੀ[ਭਵਜਲ ਤੇ ਰਖਹੁ 1 ਕਟਿ ਦੇਹੁ 

ਚੁਰਾਸੀ।ਬਹੁਰ ਨ ਪਾਵੈ ਜਨਮ ਕੋਂ ਜਮ ਪਰੋ ਨ ਫਾਸਮਹਸਿ ਬੋਲ/ਦੋ ਹੈ' 

ਇਹੀ ਪੁਨ ਆਵਹੁ ਪ੍ਰਾਭੀ? । ਸੁਨਿ ਬਦਨ ਕੋ ਕਰ ਗਯੋ ਆਨੰਦ ਕਰਿ 

੧ਆਪ ਕੋਹੜੀ ਤੇ $ਸ ਬੀ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਲਵੇਗਾ । “ਸੋਚਦੇ ਹਨ । “ਪਰਚੇ । “ਤੇਭਾ ਦਿਲ 

-ਕ੍ਪਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ' । “ਪ੍ਰਮੈਨ । 



ਮੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੭੪ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਔਹ <੬. 

ਛਾਤੀ ॥੨੫॥ਸਕਲ ਰੀਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਿ ਨਿਸ ਮਹਿ ਪਰਿ ਸੋਵਾ । ਅਦ- 
ਭੁਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਂ ਸੁਪਨਾ ਤਬਿ ਜੋਵਾ।ਕਾਕ;ਕੌਕ';ਕੇਕੀ'/ਕਕਨ” 
ਕਲਬਿੰਕ” ਮਰਾਣਗ“ । ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁਖ ਜਨਮਜਯੋ ਤਨ 
ਕਾਲਾ£॥ ੨੬ ॥ ਕੀਟੀ, ਕੀਟਨ; ਕ੍ਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਤ” ਇੱਤਕਾਦਿ ਘਨੇਰੇ। ਕੋਗੀ 
ਜੂਨਾਂ ਜਨਮ ਧਰਿ ਮਰਿ ਮਰਿ ਬਹੁ ਬੇਰੇ । ਜਨਮ ਪਾਛਲੋ ਪੁਨ ਭ੍ਯੋ 
ਚੋਭਾਲ ਕਰਾਲਾ । ਜੈਗਲ ਦੋਸ਼” ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾ ਡਾਲੀ ਨਾਠਾ ॥੨੭॥ ਭਏ 
ਸੁਤਾਸੁਤ ਪੁੰਜ ਹੀ ਬਹੁ ਵਧਯੋ ਕ੍ਟੰਬਾ । ਦੇਸ਼ ਪਰਜੋ ਦਰਭਿੱਖ ਬਹ ਨਹਿੰ 
ਅੰਨ ਕਦੈਬਾ । ਛੁਧਤਿ ਰਹਤਿ ਦੁਖ ਸਹਤ ਹ੍ਰੈ ਬਨ ਬਿਥੈ ਪਧਾਰਾਂ । ਪੀਲੂ 
ਥੋਬੇ ਹੇਤ ਕੋ ਪਾਕੀ ਲਗਿ ਡਾਰਾਂ॥੨੮॥ਕਿਤਿਕ ਸੁਤਾਸੁਤ ਸੈਗ ਲੈ ਗਮ- 
ਲਜੋਂ ਬਨ ਮਾਂਹੀ । ਤੋਰਨ ਹਿਤ ਤਰੁ ਪਰ ਚਵੜੋ ਤਰ'“ਬਾਲਕ ਤਾਂਹੀ"। 
ਤੋਰਿ ਭੋਰਿ ਤਰ ਤੇ ਤਰੈ ਗੇਰਤਿ ਸਿਸ ਖਾਵੈ' । ਪੁਨ ਸਾਖਾ ਪਤਰੀਨ ਪਰ 
ਨਿਜ ਪਾਉ ਟਿਕਾਵੈ ॥ ੨੯॥ ਤੋਰਨ ਕੋ ਲਾਲਚ ਲਗਜੋ ੜ੍ਕਿ ਹੋਇ 
ਅਗਾਰੀ।ਟੂਟ ਗਈ ਸਾਖਾਂ ਤਬੈ ਫਿਭਰ ਧਰਾ ਮੜਾਰੀ।ਚੋਟ ਲਗੀ ਤੇ ਜਾਗ 

ਕਰਿ ਜੁਗ ਨੈਨ ਉਘਾਰੇ । ਬਿਸਮਯੋ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰ ਬਹੁ ਪਿਖਿ ਕੌਤਕ 
ਭਾਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਲ ਤਜਨਿ”” ਬੈਠਜੋ ਕਿਤ ਜਾਈ । 
ਸੋਚਤ ਸੁਪਨੇ ਕੋ ਰਿਦੇ ਜੇਤੇ ਤਨ ਪਾਈ। ਪੀਲ੍ਹ ਖਾਏ ਪੇਫ ਭਰਿ ਬਿਸ਼ਟਾ 
ਤਸ ਆਈ.ਦੇਖਤਿ ਚਿੰਤਾ ਅਧਿਕ ਭੀ ਮਤਿ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਈ॥੩੧॥ ਭਈ 
ਸੋਚ ਉਠਿਕੈ ਬਹੁਰ ਹਿਤ ਮੱਜਨ ਬੇਸੇ। ਕਰਨ ਲਗਜੋ ਰਦਧਾਵਨਾ'' 
ਚਿਤਵੰਤਿ ਹੈ ਤੈਸੇ । ਤਬਿ ਦੇਤਨ ਮਹਿ ਅਟਕ ਜੋ ਪੀਲੂੰ ਕੇ ਬੀਜੈ।ਨਿਕਸੇ 
ਦਾਂਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਚਿਤ ਕੌਤਕ ਥੀਜੇ'੩੨॥-ਕਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਬਾਰਤਾਨਂ 
ਮੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵਾ । ਧਰ ਸਾਚਹੀ ਜਨਮ ਕੈ ਬਡ ਸੇਕਣ ਜੋਵਾ ? ਜਾਨੀ 
ਜਾਇ ਨ ਕਹਾਂ ਗਤਿ ਨਿਸ ਮਹਿ ਮਮ ਹੋਈ-1 ਪਹਿਰੇ ਬਸੜ੍ ਗੁਰ ਦਿਗ 
ਚਲਯੋ ਚਿਤਵੈ ਮਨ ਸੋਦ ॥੩੩॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਬੈਦਨ' ਕਰਿ ਬਿਰਜੋ 
"ਚਿੱਫੀ ਚੀਲ, ਗਿਰਬ । ੨ਮਰ । ਵਚਕਵਾ ਸੋਸ:, ਕਕੰਜਲ]। ਪਪੀਹਾ ਤੇ ਜਲਬਟੇਰਾਂ ਬੀ 
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਚਿੜ। [ ਮੈਸ:; ਕਲਵਿੰਕ] । “ਹੈਸ । ਝੰਤਨ ਦੇ ਕਾਲ ਹੇਣ ਤੇ । “ਕ੍ਰਿੰਗੀ 
ਅਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਤਿਰਲੀ [ਸੈਸ:  ਭਿਤ੍ਰਿਕਾ=ਪਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕੀ ਕੋੜ੍ਹ ਕਿਰਲੀ|। 
ਦਮਾਲਵੇ ਵਿਚ । ੯ਪੱਕੀਆਂ ਪੀਲੂ ਡਾਲ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ। “”ਹੇਠਾਂ । "ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ। "ਭਾਵ 
ਪਖਾਨੇ ਬੇਠ' । ੩ਦ੩ਣ । ਚਿਤ ਅਚੈਭਤ ਯ। ਹੈਰਾਨ ਹੂੰਦ। ਹੈ । (ਅ) ਚਿਤਵਦਾ ਹ- (ਕਿ 
ਇਹ ਕੀਹ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੇਇਆ ਹੈ “।ਫ ਅੰਜੂ [ਵਿਚ ਸੇ ਸਖੀ ਦ। ੫੬ਵ) ਸਾਖ 
ਦ ਵਾਰਤਾ ਸਵਿਸਥਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 



(੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੭੫) “ਕੈ ਰਿਤੁ ੬ । ਲੋਹ ੫੬. 

ਅਗਾਰੀ । ਤਬਿ ਬੂਬਨਿ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਚਤ ਚਿੰਤ ਮਬਾਰੀ?ਨਹਿੰ ਸੋਚਹੁ; 
ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਹੋਯੋ ਭਲ ਤੇਗਾ । ਏਕ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਨਿਬ੮ ਦ ਤੁਵ ਲੇਖ 
ਘਨੋਰਾ॥੩੪॥ਸੁਨਤਿ ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੁਇ ਮੁਹੁਰਮੁਹੁਂਪਗਨਮੋ ਕਰੈਤਾ।ਪ੍ਰਕੁਜੀ! 
ਭੋਵ ਬਤਾਈਏ ਮੁਝ ਚਿੰਤ ਅਨੰਤਾ । ਸੁਪਨਾ ਹੋਯੋ ਸਾਚ ਕੈ ਦੋਨਹੁੰ ਬਿਧਿ 
ਜਾਨੀ।ਵਲ ਪੀਠੰ ਣੋ ਸਮੋ ਨਹਿ ਨਿਸਮਹਿ ਕਿਯ ਖਾਨੀ॥੩੫॥ਜਾਗੇ ਮਲ 
ਪਨ ਕੀ ਅਰੁ ਬੀਜ ਸੁ ਦੇਤ । ਨੀਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਨਿ ਕਰਜੋ ਬਿਸਮਯੋ ਚਿਤ 
ਚਿੰਤ ਮਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖਯੋ ਤਬੈ “ਤੁਵ ਜਨਮ ਘਨ ਰੇ।ਸੂਪਨੇ ਬਿਖੇ ਕੁਗਾਇ 
ਦਿਯ ਸਪਿ ਭਾਂ ਇਸ ਬੇਰੇ ॥੩੬॥ ਹਮ ਤੇ ਜਾਚਤਿ ਨਿਤ ਹੁੜੋ ਨਹਿ ਪਰੋ 
ਚੁਰਾਸੀ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋ ਕੇਂ ਦਿਯੋ ਕਟਿਗੀ ਜਮ ਵਾਸੀ । ਦੁਰਲਭ ਪਦ 
ਜੋਗੀਨ ਕੌ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈਂ। ਭਵਜਣਨ ਦਿਯੋ ਤਰਾਇ ਕਰਿਪਨਹਿੰ ਸੈਕਟ 
ਜੋਵੈਂ?॥ ੩੭ ॥ ਗੁਰ ਵਿਗ ਤਬੈ ਝਿਖਾਨ ਇਕ ਥਿਰ ਦਯਾਲ ਪੂਰੇ ਕੌ । ਸੋ 
ਬੋਲੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ ਨਿਜ ਮਸਤਕ ਟੇਕੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਇਸ ਕੇਂ ਸੈਗ ਮੁਝ 
ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਰਾਖੋਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਆਪਨੇ ਦਿਹੁ ਬਰ ਜਿਮ ਕਾਂਖੋ॥੩੮॥ 

ਬਿਗਸੋ ਪਰ੍ਕੁ ਜੀ ਢਿਗ ਰਹਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੇਗਾਂ । ਤਿਸ ਪਰ ਭੀ ਕਰੁਨਾ 
ਕਰੀ ਭਾਖਯੋਂ ਤਿਸ ਬੇਰ॥ “ਤੁੰ ਭੀ ਸੈਗ ਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਤਯਾਗਹਿਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਾ। 
ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ ਪਹੁੰਢਿਕੈ ਕਰਿ ਬੈਧਨ ਹਾਨ#”॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਦੋਨਹ 

ਘੜੀ ਮੁੜੀ; ਬਾਰ ਬਾਰ । #ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ | ਵਿਚ ! ਉਹੇ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕੂਪਨ 

₹ਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈਸੀ ਕਿ ਜੱਗਯਾਸੂ ਦੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੈ ਰੈਗ ਨਾਲ ਸਤਿ= 

ਰੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਪਰੋਂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਰਮ ਜਾਲ ਅਮਿਫ ਤੇ ਤੇ ਅਟੱਲ 

ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ; ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਆਦਿ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ =ਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਯਬਾ “ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੌ ਫਕੜਿ ਪਾਇ॥ ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਹਿ”॥ 

ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੂਹਰਾਂ ਤ ੜੋੱ ਕੋਲੇ ਨ ਨੇਣ ਦੀ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੋ ਸੂਲ ਦੋਣ ਦੀ, ਪੰਜਵੇ' 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰ"ਗ, ਦਸਵੋ” ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਾਰ ਦੀਨ 

ਨਾਲ ਫੌਤਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਂ ਸਭ ਉਏ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪ੍ਤੀਪਾਦਿਕ` ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇ ਗੁਰੂ 
ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-“ਕਰਮ ਬਧ ਤੁਮ ਜੀਉ ਕਹਤ ਹਉ ਕਰਮਹਿ ਕਿਨਿ ਜੀਉ 

ਦੀਟੁ ਟੇ” । ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਕੇ ਰ ਕੀਟ ਹਨ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ. 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੱ ਮਿਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੰਤ ਅਟੱਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 
ਓਹ ਮਿਫਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਓਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਦੇ ਹੌਲੀ, ਕਦੇ 
ਮਬਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਟੁ ਟਰਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਮਿਫ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਫੇਤੀ ਮੇਫਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ) 

ਜਗ।ਗਾਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਤਾਰ-ਦ੍ਦੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ । 



ਸਰਂ.ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੭੬) ਚਿਤੁ € । ਸੰਸ ੫੭. 

ਆਨੰਦ ਧਰਿ ਬੈਦਹਿਂ ਪਦ ਕੇਜੈ।“ਧੈਨ ਥੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਖ ਦਾਲਿਦ 
ਭੋਜੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਇਕ ਛਿਨ ਬਿਖੇ ਜਨ ਕੋਰਿ ਸੁਧਾਰੋ । ਸਗਲ 
ਜਗਤ ਹੈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਮ ਏਕ ਦਤਾਰੋ॥। ੪੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਹਿ(੩ੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰੁਤੇ “ਸ਼ਮੀਰ? ਪ੍ਰੇਗ ਬਚਨਨੰ ਨਾਮ ਘਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੫੬ ॥ 

੫੭, [ ਸਿਟੰਦ ਵਾਸੀ ਦੜਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਰ । ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਬਿਦਤਿ ਭਝੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸਿ ਦੀਨੇ ਕੇ ਗਰਾਮ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ 
ਬਖਾਨਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰਿ ਪਰਕੁ ਨਾਮ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਲੀ੬ਦੁ। ਜਿਮ ਤੁਰਕਨ ਕੋ 
ਸ਼ਾਪ ਭਾ ਹਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪਾ। ਉਜਰੈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰ੍ਹੋਦ ਬਡ ਭੇ ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਪਾਪਾ । ਸੀਤਲ ਪੁਰੀ" ਮਹੈਤ ਇਕ ਬਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵੈਤਾ । ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ 
ਮਤ ਬਡ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਤਾ ੨) ਚੋਲਾ ਸੀ ਮਹੜ ਕੌ ਇਕ ਦਾਲ, 
ਪੁਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਬਾਸਾ ਕਿਯੋ ਸੀਟ੍ਰੰਢ ਪੁਰੀ ਹੈ । ਸੁਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਬਾਰਤਾ ਪੁਰਿ ਸਰਾਪ ਉਾਰਾ ।-ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਿ ਕੋ ਭਯੋ ਜਹਿੰ ਬਾਸ 
ਹਮਾਰਾ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕੌ ਕਹਯੋ ਨ ਹਟਹਿ ਕਿਮ ਸੁਰ ਅਸੁਰਨ ਪਾਸੂ। ਨਰ 
ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਕਯਾ ਕਹਿ ਮੋਰਹਿ ਤਾਸ ਕਿਮ ਕਰਿ ਹੋਂ ਮੈਂ 'ਪੁਰਿ ਭਲੋ 
ਜਹਿੰ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨੋ।ਕਰੋਂ ਬਿਨੰੰ ਪੂਭੁ ਅੱਗ ਜੇ ਸੁਨਿ, ਲੋਹਿੰ ਜਿ ਮਾਨੰ॥੪॥ 
ਢਿਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਚਲਿ ਪਰੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਦੀਨੇ । ਗਮਨ>ੋਂ' ਪੰਥ 
ਉਲੈਘ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਕੋ ਚਿਤ ਚੀਨੰ। ੬ਝ੍ਤੋ ਜਾਇ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਤਿਨ ਪੁਛਿ 
ਪਹੁੰਚਾਯੋਂ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥੫॥ ਭੁਜੈਗਵੈਦ ॥ 
“ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੈਜੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੋਹੋ। ਧਰਯੋ ਈਸ਼ ਔਤਾਰ ਕੋ ਲੋਕ ਮੋਹੇ । 
ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਸਾਕੈ' ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਤੇਰੋ।ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿਹੇਰੋ॥੬॥ _ 
ਪੁਰਾ ਫੂਪ ਬੇਦੀਨ ਕੇ ਖੋਸ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੇ ਆਦਿ ਭੈ ਲੋਕ ਜੋਏ ।ਦਸੇਂ 
ਦੋਹ ਸੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰੇ । ਉਧਾਰੈ ਘਨੇ ਕੋ ਗਨੈ ਪੁੰਜ ਤਾਰੇ॥੭॥ ਕਰਤੋ 
ਪੰਥ ਬੀਰਾਨ ਕੋ ਸੰਘ ਹੋਏ । ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਕਾਰੀਨ ਕੇ ਮੂਲ ਖੋਏ। ਸਕੇਸ਼ 
ਸਕਾਛੈਂ! ਸਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਧਾਰੀ । ਜਪੈ ਨਾਮ ਕੋ ਤੇਜ ਦੀਨੋ ਸੁ ਭਾਰੀ ॥ ੮ ॥ 
ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਐਸੋ ਕਬੈ ਅੱਗ ਹੋਯੋ । ਦੁਹੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਦਾਸਾਨਿ ਖੋਯੋ। 
ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਮਹਾਂ ਓਜਵੈਤੇ । ਮਹਾਂ ਕਾਜ ਕਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੋਤੇ ॥ 
੯॥ ਅਰੈ ਕੌਨ ਆਗੈ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਮਾਂਹੀ । ਰਖੋ ਵਾਸ ਲਾਜੈ ਮਿਟੈ ਦੰਦ 
ਯਸ੍ਰੀਤਲ” ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ “ਪੁਰੀ ੈਨਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਪ੍ਰਦ ਹੈ । ̀ਤਿਸਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ੨) 
ਪੁੱਛਕੇ (ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ) ਪੂਚਾਇਆ । “ਕੋਸ਼ ਠੱਛ ਸਹਿਤ । 



.! ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਰਜ । ( ੫੬੭੭) ਰੁਤ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੭. 

ਜਾਂਹੀ।ਮਹਾਂ ਮਾਰ ਮੋਹੈ” ਅਹੋ ਪੰਖਿਰਾਜੇ'।ਸਦਾਜੈ ਸਦਾ ਜੈਸਦਾ ਸ਼੍ਰ੍ਯਸਾਜੇ 
॥੧੦॥ ਛਕੇ ਛੈਲ ਛਾਜੇ ਛਖੈ ਛੇਤ੍ਰ ਛੱਤ੍ਰੀ। ਛਮਾ ਛੇਮ ਛੋਨੀ ਛੁਕੈ 
ਛੋਭ ਅੱਤ੍ਰੀਂ। ਮਲੋਛਾਨ ਲੱਛਾਨ ਛੇ, ਰੱਛ ਸੁੱਛੇ” । ਲਸੋ ਬੀਰ ਰੂਪਂ 
ਬਸੋ ਦਾਸ ਬੱਛੇ ॥੧੧॥ ਸਰੂਪੰ ਅਨੂਪੈਂ ਮਹਾਂ ਭੂਪ ਗੁਪੰ। ਉਧਾਰੋ ਪੁਭੂ ਜੋ 
ਪਰੇ ਮੋਹ ਕੂਪੀਨਿਸੇਸ਼ਵਿਨ ਸ਼” ਜਲੋਸ਼'' ਧਨੇਸ਼ੈ'ਚਰਹੈਂ ਬੀਚ ਆਗਜਾ, 
ਸੁਆਦੋ ਸੁਰੇਬ” ॥੧੨॥ ਪਰੀ ਪੰਕਜੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੇ ਪਰੇ ਹੈ' । ਜਪੈਂ ਨਾਮ ਭੈ 
ਸਿੰਧ ਤੋਈ ਤਰੇ ਹੈਂ । ਅਮੰਦੈ ਮੁਕੇਦੈ ਝਿਲੀਦੇ ਅਨੰਦੈ ! ਨਮੋ ਲੋਹੁ ਮੇਰੀ 
ਕਰੋਂ ਹਾਬ ਖੈਦ” ॥ ੧੩ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ &੮। ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸੁਨਿ ਹੱਸੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । “ਢਯਾਲ ਪੁਰੀ ! ਕਹੁ ਕਾਜ ਕਯਾ ਚੱਲ ਆਇ ਉਤਾਲਾ$ਪਹੁੰ- 
ਚਯੋ ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਤਜਿ ਕਰਿ ਘਰ ਬਾਰਾ । ਕਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਉਰ 
ਭਈ ਕਯਾ ਮਤੋਂ ਬਿਚਾਰਾ ??॥ ੧੪ ॥ ਸੁਨੜਿ ਸਾਧ ਬੋਲਯੋ ਬਿਨੈ “ਜਹਿੰ 

ਜਾ ਅਤਿ ਪਾਪਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਤਿ ਕਰੇ ਝਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਸ੍ਰਾਪ।ਤਹਾਂ ਬਾਸ 
ਮੇਰੋ ਅਹੈ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਕੋਈ । ਸੁਨੋ ਆਪ ਕੇ ਸ੍ਰਾਪ ਕੌ ਧਰਿ ਕਰਿ ਡਰ 
ਤੋਈ॥੧੫॥ ਮਿਲਿ ਆਏ ਮੁਝ ਪਾਸ ਬਹੁ ਤਿਨ ਹੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ"। ਬਖਸ਼ਾਵਨ 

ਹਿਤ ਸਭਿ ਕਹੜੋ ਤਜਿ ਆਯੋ ਡੇਰਾ । ਸ਼ਰਨ ਪਰਯੋ ਮੈਂ ਆਨਿ ਕਰਿ ਬਹੁ 
ਨਰਨ ਸਮੇਝਾ। ਕ੍ਿਖ ਕਰਹੁ ਉਢ਼ਰਹੁ ਤਥਾ ਜਿਮ ਰਹੈ ਨਿਕੋਤਾ॥੧੬॥ 
ਸੁਨੋ ਨੰਮਿ੍ ਬਚ ਸਾਧ ਕੋ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਖਾਨਾਂ । “ਮਿਲਯੋ ਆਨਿ ਬਖਸ਼ਹੋ 
ਤੁਝੈ ਪਹੁੰਚਹੁ ਨਿਜ ਥਾਨਾ । ਚਢਿ ਕੋਠੇ ਪਰ ਖਰੇਂ ਹੁਇ ਲੋ ਮੈਖ ਬਜਾਵੋ। 
ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਤੋਰੀ ਸੇਵਕੀਤਹਿੰ ਤਿਨੈ ਸੁਨਾਵੋ।੧੭॥ਜਹਿੰਜਹਿੰ ਪਹੁੰਚੈ ਸਿਖ 

ਕੇਦਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੯੯ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਮੋਹ ਰੂਪ ਵਤੇ ਸਰਪ ਨੂੰ । 

ਤਗੁਰੁੜ । “ਫਬ ਰਹੇ ਹੇ ਮੈਂਦਰ ਸ਼ੋਭਲੀਕ ਹੋਕੇ (ਤੇ ਰਣ) ਛੇਤ (ਕਿਚ) ਛੱਤ੍ਹੀ ਹੋਕੇ ਛੱਬੀ ਦ 

ਰਹੇ ਹੋ । “ਖਿਮਾ ਤੇ ਖੇਖ (=ਕਲਸਾਨ) ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ । (ਘ) ਧਰਤ ਵਾਂੜ ਖਿਮਾਂ ਦੇ 

ਮਤੂਪ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕਭੀ. ਦਾਤਾ ਹੈ । $ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਲਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਡ (ਦੇਣ ਵਾਲ) ਸੂਰਮੇ 

ਹੈ। [ਸੈਸ, ਅਟਣ੍ਿਲੁ=ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਇੂਰਮਾ । ਹਿੰਦੀ, ਔੱਤਰੀ=ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾਂ] । ”ਲੱਖਾਂ 

ਹੀ ਮਲੋਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼` ਕਰਨ ਢਾਲ ਹੋ ਤੇ ਸੱਛਂ (ਮੌਤਾਂ ਯਾ ਪਵਿੱਤਰ) ਦੀ ਰੱਛਾ ਕਰਦੇ ੮ । 

.__੯ਆਪ ਦਾ ਬੀਰ ਰੂਪ ਦਾਸ ਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੱਸਕੇ ਲਸਦਾ ਹੈ [ ਵੱਛੋ=ਵੱਖੀ ਭਾਵ ਹ੍ਰਿਦਾ] । 
੯੯੮ । 'ਦਸਰਜ। 'ਂਥਟੁਣ । "ਕੁਟੇਰ । "ਇੰਦ ਆਦਿਕ । "ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ । 

੧੫ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ । €ਵਿਣਕਾਣੀ ਗਈ ਹੈ । ਰ੍ 



ਸ੍ਰ ੪ ਪ੍ਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੭੮) ,. ਰਿਤੁ ੬ । ਅਸੂ ੫੭, 

ਸ਼ੀਘ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਵ ਨਿਕੋਤ ਬਡ ਸਭਿ ਖਾਕ ਮਿਲੈ ਗੇ । ਨਰ 
ਨਾਰੀ ਪੀਟੈ' ਘਨੇ ਦੁਖ ਪਾਇ ਰੁਲੈਂਗੇ॥ ੧੮ ॥ ਜਹਿੰ ਬਜਾਰ ਤਹਿ ਹਲ 
ਢਿਰੈਂ ਮਮ ਪੰਥ ਉਜਾਗੈ। ਤੁਰਤ ਤੁਰਕ ਕੌ ਗ਼ਰਕ ਕਰਿ ਲੂਟੈ ਅਰੁ ਮਾਰੈ। 
ਰਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਤ ਕਿਤ ਪਰੇ ਨਹਿੰ ਸਦਨ ਦਿਥੈਂਗੈਪਰੈ ਆਪਦਾ ਭੀਖਨਾਂ 
ਤਬਿ ਸਰਬ ਲਖੈਂਗੇ॥੧੯॥ਤੁਵਦਿਗ ਰਹੈਬਜਾਰ ਇਕ ਹ੍ਰੈ ਅਪਰ ਉਜਾਰਾ। 
ਮਾਰਿ ਲੂਟ ਪਲਟਾ ਲਹੈ ਬਡ ਪੰਥ ਹਮਾਰਾ । ਦਾਲਪੁਰੀ ਸੁਨਿ ਦਯਾਲ 
ਤੋ ਪੁਨ ਮਸਤਕ ਫੇਕਾ । ਪੈਨ ਗੁਰੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਜਲਪਿ ਬਿਬੇਕਾ? 
॥੨੦॥ਆਗਜਾ ਲੇ ਕਰਿ ਅਨੰਦਧਚਿ ਨਿਜ ਪੁਰ ਕੋ ਆਯਚੜਿ ਕੋਠੇ ਪਰ 
ਉਚ ਧੁਨਿ ਲੋ ਮੈਖ ਬਜਾਯੋ । ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਨਰ ਜਿਤ ਕਿਤ ਸੁਨੀ ਸੋ ਅਥਿ 
ਲੌ ਬਾਸਾ । ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਪੁਰਿ ਬਡੋ ਗੁਰ ਸਰਾਪ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥੨੧॥ ਪਹੁੰਚੀ 
ਸੁਧਿ ਤੁਰਕਾਨ ਵਿਗ ਗੁਰ ਸ਼ਾਪ ਉਚਾਰਾ । ਅਬਿ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ ਬਿਰ ਭਏ 
ਕਰਿ ਜੈਗ ਅਖਾਰ।ਕਈ ਲਾਖ ਦਲ ਸੁਭਟ ਮੈਂ ਕਰਿਕੈ ਘਮਸਾਨਾ।ਪਰਜੋ 
'ਸ਼ੋਕਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਲਾਖਹੁੰ ਰਿਪੁਹਾਨਾ॥੨੨॥ਬਿਰਯੋ ਨਿਕਟ ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਹੈ ਜਾਟਨ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਾ । ਦੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ' ਧਨ ਨਾਂਹਿ ਨ ਧਾਮਾਂ॥ 
ਸਠਿਕੈ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਤਬਿ ਲਿਖਿ ਪੱਤ ਪਠਾਵਾ।ਭੋ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ! 
ਤ੍ੰ ਉਰ ਡਰ ਨਹਿ ਪਾਵਾ॥੨੩॥ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਬੈਦਾ ਤੁਹੀਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨਸ਼ਾਹੂ। 
ਗੰਹ ਦੀਜੈ ਹਮ ਕੋ ਅਬੈ ਬੈਠਜੋ ਤੁਮ ਪਾਹੂ ਨਾਂਹਿ ਤ ਪਕਰੈਂ ਸਭਨਿ ਕੋ 
ਦੇਂ ਦੰਡ ਸਜ਼ਾਈਲਸ਼ਕਰ ਆਵੈ ਉਮਡ ਕੈ ਕਰਿ ਲਿਹ ਤਕਰਾਈ॥੨੪॥ 
ਭਲਾ ਚਹੈ' ਗਹਿ ਲੀਜੀਐ ਕਿਤ ਨਹਿ ਚਲਿ ਜਾਈ । ਸੁਨਿ ਲਖਮੀਰ 
ਸ਼ਮੀਰ ਤਬਿ ਸਭਿ ਗਾਥ ਸੁਨਾਈ । “ਹਮਰੇ ਇਹ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹੈ' ਬਿਚਰਤਿ 
ਢਲਿ ਆਏ । ਕਿਮ ਨਹਿੰ ਠਾਨਹਿੰ ਸੇਵ ਕੋ ਜਿਨ ਤੋ ਗਤਿ ਪਾਏ॥ ੨੫॥ 
ਤੁਮ ਅਪਨੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਪੀਰਨ ਕੋ ਸੇਵਘਰ ਰਾਖਹੁ ਭਾਖਹੁ ਮ੍ਰਿਦੁਲ 
ਸਭਿ ਕੁਛ ਪੁਨ ਦੇਵੋ? । ਕਹਿ ਭੋਜ੧ੋ ਤਿਨ ਪਾਸ ਇਮ; ਪਠਿ ਮਾਨਵ 
ਰਾਖਾ”। “ਵਹਿ ਸੈਲ ਤੋਂ ਦੇਹਿ ਸੁਧਿ” ਸਵਧਾਂਨੀ ਭਾਖਾਂ ॥ ੨੬ ॥ ਦਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਧਾਨ ਹਰੈ ਚਾਕਰ ਗਨ ਰਾਥੇ । ਪੈਦਲ ਗਨ ਅਸਵਾਰ ਹਯ 

ਰਿਪੁ ਸਨ ਰਣ ਕਾਂਖੇ/ਤਿਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਗੁਰ ਬਿਰੇ ਰਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ।ਗਹੈਂ 
ਕਰਦ ਕੋ ਕਰ ਬਿਖੋ “ਗੁਰੀ ਖੁਰਚਾਊ ॥ ੨੭ ॥ ਇਿਕ ਦਿਨ ਥਿਰ ਲਖ- 
੮੫ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ । ਤੇ ਇਕ ਆਪਣਾ ਆਢਮੀ ਫੈਜ ਰਖਿਆ ( ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ) 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ । `( ੫੬੭੬) ਚਿਤੁ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੭, 

ਮੀਰ ਢਿਗ ਬੋਲਯੋ ਕਰ ਬੈਦੇ । “ਅੰਗੁਲੀ ਛੇਲਹੁ ਕਰਦ ਤੇ ਕੌ ਹੇਤ 
ਬਿਲੈਦੇ?!#ਕਾਣਤਿ ਜੜ੍ ਤੁਰਕਾਨ ਕੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦ੍ਰਿੜ ਜੋਈ । ਨਸ਼ਟਹਿ 
ਸਕਲ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿੰ ਪਾਇ ਨ ਕਿਤ ਕੋਈ”॥ ੨੮॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਖਜੋ 
ਤਬੈ “ਕਰਿ ਹਾਨਿ ਇੰਮਾਨ।ਪ੍ਰਥਮ ਨੁਰੇਗੇ ਕੋ ਹਤਹੁ ਮਚਿ ਦੁੱਦ ਜਹਾਨਾ'। 
ਆਦਿ ਵਜੀਦਾ ਜੇ ਅਹੈਂ ਅਘਕੇ ਫਲ ਪਾਵੈ । ਜਗਤ ਬਿਲੋਕਤਿ ਜਾਨਿ 
ਹੈ ਪਾਪੀ ਖਪਿ ਜਾਵੈਂ?॥੨੯॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿੰ “ਜੈਗ ਤੇ ਹਤਿ ਹੋਇਂਠ- 
ਚੈਗਾ”। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਛਨ ਬਿਖੈ ਹੈ ਅਨਬਨ ਵੇਗਾ । ਤਊ ਫਤੇ ਕੌ ਖਤ 
ਲਿਖੇ ਪਢਿ ਕਰਿ ਮਰਿ ਜਾਈ । ਅਪਰਨ ਤੇ ਪਲਫਾ ਲਹੈ ਮਮ ਪੰਥਬਡਾ- 
'ਈ?॥੩੦॥ ਲਿਖਯੋ ਜ਼ਵਰਨਾਮਾ ਤਬੈ ਬਹੁ ਬੈਂਤ ਬਨਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪੂਰਬ ਵਡਿਆਈ । ਅਹਿਦ ਕਰਨਿ ਈਮਾਨ ਕੌ ਮਿਲਿਬੇ 
ਠਹਿਰਾਯੋ । ਤੋਰਜੋ ਬੇਈਮਾਨ ਬਨਿ ਦਸ ਲਾਖ_ਪਠਾਯੋ ॥੩੧॥ ਬਹੁਰ 
ਜੈਗ ਚਮਕੌਰ ਕੋ ਬਰਨਯੋਂ ਕਰਿ ਥੋਰਾ । ਉਪਾਲੰਭਂ “ਦੋਜ਼ਕ ਪਰੈਂ ਜਹਿਂ 
ਸੈਕਣ ਘੋਰਾਂ ।ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਤੈਂ ਕਰੀ ਬਡ ਚਹੈ' ਸਜ਼ਾਈ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ 
ਕੀ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰਿ ਲੀ ਮਨ ਭਾਈ”॥੩੨॥ਦਾਸਤਾਨ“ ਬਦਸ਼ਹਿਨ ਕੀ ਅਰੁ 
ਕੋਤਿਕ ਆਨਾ।। ਲਿਖ ਬੈਂਤ ਕਰਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚਤੁਰਈ ਮਹਾਨ॥ਜਸ ਜਸ 
ਆਸ਼ੈ ਕਹਿਨ ਕੋ ਸਮੁੜਾਵਨ ਹੇਤਾ । ਕਹੇ ਪ੍ਰਸੇਗ ਅਨੇਕ ਤਸ ਸੁਨਿ ਮੂਵ 
ਅਚੇਤਾ॥੩੩॥ਕੁਛਕ ਕਥਾ ਲਿਖਿ ਆਪਨੀ ਸਨਮੁਖ ਨੌਰੇਗੇਜਿਸ ਪੜਨੇ 
ਤੇ ਜਾਨਿ ਹੈ-ਮੈਂ ਕੀਨਿ ਕੁਵੇਗੇ-। “ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਕਰੇਜਿਨ ਧਰਮ 
ਦ੍ਰਿੜਾਈਕੇਤਿਕ ਗਿਨ ਹੋਂ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਸ ਧਰਮ ਕਮਾਏ।੩੪॥ਤੂੰ ਨੌਰਗ 
ਪੰਤਬ਼ਾਹ! ਸੁਨਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠਾ । ਚਹੀਐ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇਨੋਂ ਕਿਯ ਪਾਪ 
ਇਕੈਠਾ।ਖ਼ਾਲਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿ ਮੁਹਕ੍ਯਾ ਲੈ ਜਾਵੈ । ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜੋ 
ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋ ਸੈਗ ਸਿਧਾਵੈ॥੩੫॥ਪਹਿਲਾਂਲਿਖਿਆ ਮਿਲਨਕੋ ਦਿਲ ਦਗ਼ਾ 

"ਜਹਾਨ ਵਿਚ ₹ੈਂਦ ਮਚਾਵਣ ਵਾਲਾ । “ਨੁਰੰਗ ਜੈਗ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ" ੧ਧਰਮ 
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ । “ਉਲਾਂਤੇ । “ਕਥਾ, ਹਕਾਇਤਾਂ । ਪ੍ਰਤੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ (ਕਈ) । 
“ਸੰਹ। “ਪ੬=ਹੁਇ ਨਾ । 1ਦਾਸਤਾਨ ਯਾ ਹਕਾਯਤਾਂ ਦ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਾਨ 
ਪ੍ਰਮੰਗਕ ਤਐੱਲਕ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀ । ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਬੀ ਨਹੀਂ 
ਚਈਆਂ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਇੱਤੀਆਂ 
ਤੇ ਐਉਂ ਕੱਠੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ । 



ਫ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਸ਼ੂਚਜ। ___ (੫੯੮੦) ਦਿਟੁ ੬ । ਅੰਲੂ ੫੭. 

ਕਮਾਯਾ। ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਅਗਿਨਤ ਹੀ ਘੇਰਾ ਕਰਿਵਾਯਾ । ਕਯਾ ਇਨਸਾਵੀ 
ਤੁੜ ਕਰੀ ਕਰਿ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ । ਝੂਠਾ ਪੜਹਿੰ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਮਲ 
ਕਮਾਨਾ॥੩੬।ਜੇ ਤੂੰ ਕ੍ਹਹਿੰ |ਕ ਸੈਗ ਮਮ ਇਨ ਸਾਵ ਕਮਾਈ।ਸੋ ਸੁਨਿਦੇ 
ਕਰਿ ਕਾਨ ਕੋ ਸਭ ਕੰਹੋਂ ਬਨਾਈ।ਦੇਕ ਸਿਲਾ ਪਰੰ ਬਸਤ ਬੋ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਮ 
ਨ ਰੋਕਾ'। ਦੇਸ਼ ਮੁਲਖ ਨਹਿ ਰੋਕਿਆ ਬਿਨ ਦਾਵੈ ਓਕਾ”॥ ੩੭ ॥ ਕਿਸ 
ਕੋ ਦੀਆ ਨ ਖਾਵਤੋਂ ਪ੍ਰਕੁ ਦੇਇ 7 ਖਾਵੋ' । ਏਕ ਅਕਾਲ ਅਰਾਧਤੋ ਕਿਸ 
ਕੋ ਨ ਦੁਖਾਵੋਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਪ ਮਮ ਕੈਦ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਮਰਿਵਾਈ । ਐਸੀ 
ਦਗ਼ੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਿ ਮਨ ਗਰਬਾਈ ॥੩੮॥ ਜੈਸਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਤੁੰ ਤੈਸੇ 
ਸਭਿ ਰਾਜੇ(ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਮਮ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਕੀਨ ਅਕਾਜੇ! ਸਿੱਖਣੀਆਂ 
ਗਨ ਹਨਿ ਦਈ ਬਹੁ ਲ੍ਰੰਟਿ ਖਜ਼ਾਨੋ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਕਰੀ ਮਨ 
ਸਮੁੜਿ ਇਆਨੇ॥੩੯॥ਬਿੱਨਯਾਈ ਹੈ ਤੁੱਧ ਘਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਘਰ ਨਾਂਹੀ।ਭਲੀ 
ਬੁਰੀ ਜਸ ਕਰਤਿ ਹੈ ਤਸ ਫਲ ਸੋ ਪਾਹੀ । ਦਸ ਲਖ ਤੁਰਕ ਪਹਾੜੀਏ 
ਘੇਰਾ ਬਡ ਕੀਨਾ । ਕਸਮ ਜੁ ਗਉ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਰਿ ਖੰਡਨ ਕੀਨਾ॥੪੦॥ 
ਨਿਕਸੇ ਜਥਿ ਹਮ ਵਹਿਰ ਕੋ ਦਲ ਪਾਛੇ ਸਾਰਾ। ਲਰੈ' ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਚਲਤ 
ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿਧਾਰਾ । ਸਿਖ ਚਾਲੀ ਮਮ ਸੇਗ ਥੇ ਸੋ ਲੜਿ ਕਰਿ ਜੂਝੇ । 
ਛੁਧਾਵੈਤਿ ਸੋ ਕਯਾ ਕਰਹਿ ਬੇਅੰਤ ਪਹੂਚੇ ॥੪੧॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਹੀ 
ਛਲ ਕਰਿ ਮਰਿਵਾਏ। ਕਾਲਪੁਰਖ ਮਮ ਰਛ ਕਰੀ ਦੇ ਹਾਥਬਢਾਏ। ਤਬਿ 
ਤੁਧ ਪੂਛਨ ਹੋਇਗੋ ਖਾਲਕ ਦਰ ਜਾਵੈ' ।- “ ਕਯਾ ਵੇਕਿਆ $- 
ਕੀ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਵੈਂ॥੪੨॥ ਕਯਾ ਜਵਾਬ ਤਬਿ ਦੇਹੁੰਗੇ ਤੁਮ ਕਰੀ ਅਨੀਤੀ। 
ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਹੁਇ ਰਹੋ ਹੈ ਹੈਂ ਭੈ ਭੀਤੀ । ਖ਼ਾਲਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿ 
ਹਉ' ਦਾਵਨਗਰ!” । ਉੱਤਰ ਕੋਇ ਨ ਆਵ ਹੈ;ਹ੍ਰੇ ਹੈਂ ਦਿਲਗੀਰੀ ॥੪੩॥ 
ਜੇਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਬਨੌਂ' ਹੈ ਬਿਨ ਸਾਫਾਂ ਕਾਰਨ। ਫੜ ਅਗਨੀ ਜਬਿ ਪਾਵਸਨ 
ਜਲਿ“ਕਰੈਂ ਪੁਕਾਰਨ।ਰੇਕ ਰਾਉਹੈ' ਏਕ ਸਮ ਕੁਛ ਤਹਾਂ ਨ ਕਾਨੰ॥ ਕੀੜੀ 

"ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ । ̀ (ਸੇਂ` ਕਿਸੇ ਦਾ) ਦੇਸ਼ ਮੁਲਖ ਨਹੀਂ :1 ਖੋਹ ਲਿਆ (ਤੇ ਮੇਰਾ) ਘਰ 
(ਅਨੰਦ ਪੂਰ) ਬਿਨ ਦਾਵੇ (ਮੇਰਾ ਸੰ), (ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਓਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੀ, ਅਰ ਉਸਦੀ 
ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਟੇ ਮੂਜਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬੈਂ ਦਾ ਮਮੂਲ, ਕਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ) ਦਾਵਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ) 
ਠਰੀਂ ਸੀ।"ਰਾਮ (ਵਾਹਿਗੁਰਹ) ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਨੇ । (ਅ. ਗੁਰੂ ਰ/ਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ । 
ਕਲਾ ਫੜਨ ਵਨ ਭਾਵ ਲੋੜ ਟ।ਰ। “ਕੇਵਿਨਸਫ(=ਅੰਠਜਵ ਆਂ) ਵਜ ਤ।5ਸਤ ਤ ਹੋਯ॥ 



#[ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____। <੯੮੧) ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਮੂ ੫੭. 

ਕੀ ਪਹਿਲੋ ਸੁਨੋ ਗਰਬਨਿ ਪਿਛਵਾਨੀ' ॥੪੪॥ ਜੌ ਮਨ ਤੋਰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ 

ਮਿਹਨਤ ਜੌਂ ਖਾਵੈੱਰਾਜ ਅੰਸ ਨਹਿ ਖਾਤਿ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਯਾ ਜਾਵੇਂ । ਸੋ 
ਗੁਮਾਨ ਤਵ ਝੂਠ ਹੈ ਘੋੜੇ ਜਵ ਖਾਹੀਂ।ਉਇ ਭੀ ਵਲੀ ਨ ਹੁਇ ਗਏ ਭਾਰੇ 

ਮਰ ਜਾਹ।॥੪੫॥ਵਲੀ ਨ ਹੋਯੋ ਤੁਰੰਗ ਕੋ: ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਵੈਂਊਝੂਠੇ 

ਕਰਹਿੰ ਗੁਮਾਨਤੂੰ ਅਕਬਤਸਭਿ ਖੋਵੈੱਪਜੌ ਰਿਦ ਤੋਰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ-ਮੈਂਪੜਂ 
ਕੁਰਾਨ।ਇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ ਛੂਟਿ ਹੋਂ -ਸਭਿ ੜੁਠ ਕਮਾਨਾ ॥੪੬॥ ਮੁਖ ਤੇ 

ਪੜਹਿੰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਦਿਲ ਕਪਟ ਵਿਸ਼ੇਖ।ਅਮਲਾਂ ਬਾੜ ਨ ਬਖਸ਼ੀਏਗਿਨ 

ਮਨ ਮਹਿੰ ਦੇਖਾ । ਲਿਖਿ ਕੁਰਾਨ ਪਛ ਦਗਰ ਪਰ ਸੋ ਵਲੀ ਨ ਥੀਆਂ“। 

ਵਲੀ ਜਾਨ ਬਡ ਆਪ ਕੋ ਕਿਮ ਗਰਬਤਿ ਹੀਆ ॥ ੪੭ ॥ ਜੋਕਰਿ ਤੁਝੈ 

ਗੁਮਾਨ ਯਹਿ_ਮੈਂ' ਬੈਦਗੀ ਕੈਹੋਂ । ਪਠਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੋਇ ਚਾਰ ।ਏਮ 
_ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੈ ਹੋਂ।ਬੰਦਗੀ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ ਕਰੇ ਮੁਖਾਲਸ੧ ਉਲਟਾ 

_ ਫਰਬਾ? ਤੁਧ ਕੀਆਂ ਮਨ ਕੀਨੀ ਲਾਲਸ` ॥ ੪੮ ॥ ਮਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

ਤੁਧ ਕਰੀ ਪਿਤ ਕ੍ਰਾਤ ਮਰਾਏ । ਬੰਦਗੀ ਤ੍ਧ ਕੌਨੈ ਕਰੀ ? ਸਭਿ ਕਪਣ 

ਕਮਾਏ ।ਜ਼ੋਂ ਮਨ ਤੋਰ ਗੁਮਾਨ ਯਹਿ ਮੈਂ ਉਮਤ ਪਿਕੈਬਰ।ਸੋ ਸ਼ਫਾਤਮਮ 

ਭਰੈ੍ਗੋਮਤਿਨ ਕਹਜੋ ਬਿਚੈਬਰ"” ॥੪੯॥-ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਤਿ ਤਿਸ ਕੀ ਭਰੋਂ ਮੁਝ . 

ਅਮਰ” ਕਮਾਵੈਤਜਣਿ ਜੋਗ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟਿ ਜਾਵੈ-ਜੋਕਮਾ- 

ਵਨੀ ਤਿਨ ਕਹੀ,ਨਹਿੰ ਕਰੀ ਕਮਾਵਨ । ਨਹਿੰ ਮਾਂਨੀ ਸੋ ਪੀਰ ਕੀ; ਕਯਾ 

ਕਰਹਿ ਛੁਡਾਵਨ ॥ ੫੦ ॥ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੰਗ ਹੈ ਤਿਸ ਤਾਲਬ”" 

ਕੁੱਤਾ । ਤੋ ਕੌ ਨਹਿ ਬਖਸ਼ਾਵ ਹੈ, ਸਭਿ ਕਰਮ ਅਵੱਤਾ"” । ਜੋ ਮਨ ਤੋਰ 

ਗੁਮਾਨ ਇਮ ਬੁਤ ਕਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤੀ।ਸੋ ਘਰ ਘਰ ਬਹਤੇ ਬਨੇ ਹੋਈ ਆਰ- 

੧"ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ । “ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ । “ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੌੜੇ) । 

੧ਭਥ, ਪਰਲੋਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੂੰ । [%੦ ਆੜ੍ਬਤ=ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ ਹਾਲਤ] । 

ਪਰਗਰ ਨਾਮੈ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖ ਪਰ ਵਲੀ ਨਾ ਇਆ । [ਦਗਰ=ਇਕ 

ਖਗਾਲੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਾਂ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋਕ ਪੁਸਿੱਧ ਬਾਰਤਾ ਸੁਣੀ'ਦੀ 

ਹੈ] । $ਪਵਿੱਤ੍। ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ _ਚਾਹੀਏ:-ਮਨ ਕਰ ਜੁ ਖ਼ਾਲਸ [(%, ਖ਼ਾਲਸ=ਪਵਿਤ੍ ਯਾ 

ਮੁਖ਼ਲਿਸ=ਪਵਿੰਤ੍ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ] । “ਮੋਟਾ (ਮਨ) [ਫਾ: ਫਰਬਾਂ=ਮੋਫਾ] । "ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ 

ਵਿਚ ਕਰ ਕਰਕੇ । ੯ਸਿਫਾਰਸ਼ । [ਅ:, ਸ਼ਿਫਾਅਤ=ਸਿਫਾਰਸ਼] । "ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਵ 

ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ( ਅ) ਬਚੰਬਰ=ਮ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਕ । “ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ । ਅਮਰ । "ਕਤਿਸ ਦੀ 

ਚਾਹ ਵਲ। । (ਤੇਰੇ) ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪੁੱਠੈ ਹਨ। (੫੪ ਅਵੱਤਾ=ਪੁਠਾ]। 



&| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____( ੫੬੮੨) ___ ਰਿਤੁ ੬ ।ਸੱਸ ੫੭. _ 
'ਸਤੀ'॥੫੧॥ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿ ਅਰਾਧਤੇ ਟੇਕੈ' ਧਰਿ ਮਾਬਾ। ਇਕ ਭੈਂਗਨਿ ਤੇ 
ਲਖ ਬਨੇ ਇਹ ਜਾਨਹੁ ਗਾਥਾ । ਜੌ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਰੇ” ਕੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਹੋਵੈ। ਸਭੀ ਸ਼ਰੇ ਮਹਿ ਬੱਧੇ ਹੈਂ ਕਿਮ ਬਖਸ਼ਨ ਜੋਵੈਂ॥੫੨॥ਪੰਬ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਿ 
ਬਖਸ਼ ਹੁਇ ਕੜੋਂ ਭਜਨ ਕਰੈ ਕੋ।ਮੈਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਕੀ ਕਯੋਂ ਜਾਇ ਕਰੈ 
ਲੌ । ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੈ' ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨ" ਨਹਿ ਦਰਗਹ ਬਾਸਾਂ । ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ 
ਬੈਦਗੀ ਕੂਰਾ ਭਰਵਾਸਾ॥੫੩॥ਜੌਤ੍ਹੰ ਕਰਹਿ ਗੁਮਾਨ ਯਹਿ ਜਸੁ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਮੇਗ। ਇਤ ਕਰਿ ਬਖਸ਼ਨ ਹੋਇਗੀ ਬਿਨ ਲੋਭ ਨ ਹੇਰਾਂ“ । ਲਾਲਚ 
ਕਰਿ ਜੋ ਕਰਤਿ ਥੇ ਤਿਨ ਨਰਕ ਲਿਜਾਹੀ।ਵਿਰਾਹੂਨ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਭਏ“ਬਹ 
ਮਿਲੈ ਸਜਾਈਂ॥੫੪॥“ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰ ਜੁ ਦਿਲ ਗਨੈਂ' ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਹੀ। 
ਸਿਫਤ ਕਹਾਰ ਸਤਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੋ ਹੀ । ਤੁਝ ਨੇ ਕਿਸਕੇ ਉਪਰੇ 
ਮਨਸਾ ਜਿਯ ਧਾਰੀ । ਕਰੀ ਕਹਾਰੀ ਕਹਿਰ ਹੁਇ ਜੁ ਸਤਾਰ ਸਤਾਰੀ” 
॥੫੫॥ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਅੰਬ ਮਿਲੌਂ ਨਹਿ ਹੋਇ ਕਦਾਪੀ।ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਲੁਣੈ ਸੋ 

ਜੋ ਕਰੀਐ ਆਪੀ'। ਬਦਲਾ ਲੋਵੈ ਖਾਲਸਾ ਛੋਡੇ ਕਬਿ ਨਾਂਹੀ।ਜੇਤਿਕ ਦੁਖ 
ਕਿਸ ਦੇਹਿਗੋ ਤੇਤਿਕ ਸੋ ਪਾਹੀ॥੫੬॥ਗਜ਼ਲ ਰੁਬਾਈ ਗਨ ਲਿਖੀ/ਪੈਕੌ- 

ਬਰ ਪੁੰਜਾਤੋਹਿ ਸਹੀਇਕ ਕੌ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਭੈਜਾ'"ਜਿਨ ਕੋ ਪਢਿ 

ਗ਼ੈਰਤ ਕਰੈ ਨਿਜ ਲਥੈ ਢਿਠਾਈ । ਮਰਹਿ ਬਿਸੂਰਤਿ ਸਮੁਝਿਕੈ; ਗੁਰ 
ਲਿਖਿ ਸਮੁਦਾਈ”” ॥ ੫੭ ॥ ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਣਮ ਰੁਤੇ 
ਪਈਨੇ ਕੇ ਗਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੫੭।। 

`_ਸਜਾਵਟ। “ਸ਼ਰਮ । ₹ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ । "ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੫(ਮੇਰਾ ਜਸ) ਲੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਰੀਂ_ ਦੇਖੀਦਾ । #ਪਰਮੇਇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਸ਼ ਭਾਵ ਇਨਕਾਰੀ 

ਹੋਣ ਨਾਲ । [%,ਵਰਔਨਮਿਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਸੀ । ਖਾਸ ਕਰ ਵਲੀਦ ਬਿਨ 
“ਮਸਅਬਾੰ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ]। “(ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਕਿ) ਸਾਹਿਬ 
ਜੋ (ਭਾਵੇਂ) ਵਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਪੜਦੇ ਢਕ ਹੈ; ਮੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤਾਂ 

ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ:-ਸੱਤਾਰ ਤੇ ਕਹਾਰ, ਅਰੰਥਾਤ ਉਹ ਸੱਤਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਹਾਰ 

ਬੀਹੈ [ਅ੫ ਸੱਤਾਰ=ਪੜਦੇ ਢੱਕ । ਕਹਾਰ=ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] । ਤੂੰ ਕਿਸ ਸਿਵਤ 

ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੂੰ ਕਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਤੇਰੇ ਤੇ) ਕਹਿਰ ਹੋਵੇਗ; 
ਜੇ ਤੂੰ ਸਭਾਰੀ (=ਪੜਦੇ ਢੱਕਠੇ) ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੜਦੇ ਢਕੇਗ/। "ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ 

ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਢਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉਂ ਢਕੇਰਾ । ੯ਸਾਰੇ ਪੈਕੈਬਗਾਂ ਵਲੋਂ >ਰਾ ਸਹਾਈ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੯(ਕਿਉਂਕਿ) ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ । "ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਸੁ । "“ਇਸਤੜ੍ਰਾ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ (ਬੇਂਤ) ਲਿਖੇ ਜਿਠਾਂ ਨੂੰ ਸਮਥਕੇ ਬੁਰ-ਬੁਰਕੇ ਮਰ ਜਾਏ । ਸਾ, 



_ ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ___ (੫੯੮੩) __ ਰਿਤੁ ੬ । ਅੰਧੂ ੫੮, 

ਪਦ, [ਜ਼ਵਰਨਾਮਾ ਡੇ ਤੇਜਣਾ। ਦੀਨਿਓਂ ਚੜਾ] ॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਕ ਤਰਕ" ਸਮੁਦਾਇ । ਪੀਛੇ 
ਅਮਲ ਤਰੀਵ ਲਿਖਿ" ਜਿਸ ਪਠਿ ̀ ਉਰ ਜਰ ਜਾਇ ॥ ੧₹॥ ਨਿਸਾਨੀ ੬੮॥ 

“ਕਰਤਿ ਰਹਯੋ ਲਖ ਭਲੀ ਜੋ ਅਰਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚਲਾਈ।ਨਿਜ ਤੋਰਾ” ਕਰਿਜਹਿੰ 
ਕਹਾਂ ਸਭਿ ਤੇ ਕਰਿਵਾਈ।-ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਸੈ ਅਮਲ` ਸ਼ੁਭ-ਇਮ ਧਰੈ' 
ਗੁਮਾਨਾ ।-ਨਹਿੰ ਸਜ਼ਾਇ ਦੋਜ਼ਕ ਬਨੈ-ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨਾ॥੨॥ਤਿਸਹੀ 
ਕੋਖੰਡਨ ਕਰਯੋ ਲਿਖਿਲਿਖਿ ਗੁਰ ਪੁਰੇਸਕਲ ਜਨਾਈ ਤੁਰਕ ਕੋ“ਹਇ 
ਨਰਕ ਜ਼ਰੂਰੇ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਹੂ ਛਲ ਕਰਿ ਮਰਿਵਾਏ । ਮਹਾਂ ਪਾਪ 
ਇਹ ਤੋਹਿ ਸਿਰ,ਕਰਿ ਅਹਿਦ ਮਿਣਾਏ ॥੩॥ ਅਵਰੈਗ ਪਦਰਹਿ ਪਦਰ 
ਕੋ ਤਿਸ ਪਦਰ£ ਬਹੋਰੀ । ਲਿਖੀ ਸਪਤ ਅਜਬਾ ਤਬੈ੧ ਸੋ ਹੈਂ! ਕਿਤ 
ਠੌਗੰ)ਮਰੇ ਖਾਂਕ ਮਹਿ ਮਿਲ ਗਏ ਕੋ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਜੀ।ਹਾਰ ਚਲੋਕਰ 
ਬਾਰਿ ਕਰਿ ਸਾਂਚੀ ਲਖਿ ਪਾਜੀ“£” ॥੪॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਬੈਤ ਮਹਿੰ 
ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਬਨਾਈ।ਜਿਸਕੋ ਪਠਿ ਗ਼ਮਕੋ ਕਰੈ ਤੂਰਨ ਮਰਿ ਜਾਈ।“ਤਿਸ 

ਪਸ਼ਚਾਤੀ ਸਭਿਲਿ ਤੇ ਪਲਟਾ ਹਮ ਲੈਹੈਂ । ਮਾਰਿ ਛਾਂਰ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਗਨ 

ਸਭਿ ਰਾਜ ਮਿਟੈ ਹੈਂ॥੫॥ ਲਿਖਿ ਇਕਾਂਗ ਓਂ ਕਾਰ ਕੋ ਮੰਤਰ ਸਤਿਨਾਮ॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤੋ ਪੁਨਿ ਲਿਖਿ ਅਭਿਰਾਮਾਂ । ਕਰਿ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਾਂਗਤ 
ਭਲੋ ਸਮਰਥ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਨਾਮ “ਜ਼ਵਰਨਾਮਾ? ਰਖਕੋ ਸ਼ੱਤ ਹਿਤ ਹਾਤੀ 

॥ ੬॥ “ਇਤ ਲਾਖਹੁੰ ਹਤਿ ਕੈ ਸਭਫ ਰਜ ਦ੍ਰਿਗ ਮਹਿੰ` ਦਪਾਈ। ਉਤ 
ਕਾਗਤ ਕੇ-ਪਠਤਿ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰਿਜਾਈ।ਨਾਮ ਧਰਜੋ ਖਤਵਤੇਕੋ ਇਹ 

ਕਾਂਰਨ ਜਾਨੋ । ਨਾਸ਼ ਦੁਤਰਵੈ ਤੁਰਕ ਹੈ ਸਭਿ ਰਾਜ ਪ੍ਹਾਨੋ ॥੭ ॥ ਦ੍ਯਾ 
ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਲੋ ਭਲੋ ਮਿਲੀਐ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾਂ । ਬੋਲਹੁ ਨਿਕਟ ਸੁਢੇਤ ਹਰੈ ਕਰਿ 
ਡਰ ਨਹਿੰ ਲੇਸ਼ਾ । ਤੋ|ਹ ਬਚਨ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਦੀ ਜਿਮ ਕਹੈਂ ਸੁ  ਹੋਵੈ। 

੧੮ਰਕ ਵੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ । ੨ਦਲੀਲ ਦੇ ਮਗਰੋ (ਸਭ ਗਠਲੰ  ਤ) ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਹਿਖ਼ਾਂ ਲਿਖੀ । ₹ਹੁਕਮ । “ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ । “ਜਹਾਂਗੀਰ । #ਅਕਬਰ । “ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਤੇਰੇ ਵਭਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਓਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?। 

ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਭਬਰ ਇਹ 2 ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੈਮੂਰ ਤਕ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 

ਹਨ। ੩4੭1 “ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ (ਬਾਜ਼ੀ=) ਏਡ ਹੈ । ਦਹ ਪਾਜੀ ! ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨੱਚੀ ਸਮਬੀ 
ਹੈ ? (ਅ) ਇਹ ਪਾਜੀ (ਭੂਠੀ) ਹੈ ਤੂ ਨੇਂਚ (੨ਉਂ) ਲਖੀ ਹੈ । %ਪਾ:-ਅਜਬਾਤ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ। ( ੫੯੮੬ ) ਰਿਤੁ ੬ । ਸੱਠ ੫੮. 

ਪਹੌਚਹ ਦੱਖਨ ਵੇਸ਼ਮਹਿੰ ਤੁਰਨ ਤਹਿੰ ਜੋਵੈ।੮॥ਅਹਿਦੀ ਬਨ ਚਢਿ ਮੰਚ 

ਧੈ ਲਿਹੁ ਪਲਟਾ ਜਾਈ।ਗੁਰ ਘਰ ਜਿਮ ਅਹਿਦੀ ਪਠੇ ਤਿਮ ਆਪ ਸਿਧਾ- 
ਦੀ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਸਿ ਆਗਰੇ ਤਿਸ ਲੀਜਹਿ ਸੈਗਾਂ । ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨ 

ਪਯਾਨੀਏ ਕਰਿਕਾਰਜ ਚੈਗਾ॥੯॥ਨੀਲਾਂਬਰ ਸਭਿਧਾਰਿਕੈ ਗੁਰ ਆਇਸੁ' 

ਪਾਏ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਯਾਰੀ ਕਰੀ ਜਿਮ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ । ਲੀਨ ਜ਼ਵਰ- 

ਨਾਮਾ ਤਬੈ ਖੈਧਜੋ ਸਿਰ ਸਾਥਾਂ । ਕਰੀ ਖੈਦਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਹਾਬਾ। 
੧੦॥ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਨਮੋ ਕਰਿ ਰਖਸਤ ਜੁਗ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੋ 

ਕਾਜ ਕੋ ਹਰਖਤਿ ਸਿਖ ਦੋਏ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਚਵਿ ਮੰਚ ਪਰ ਆਂਸ਼ਨ ਕਰਿ 

ਬੋਸੇ। ਹਾਜੀ ਕਾਬੇ ਕੋ ਮਨੋ ਅਹਿਦੀ ਬਿਰਿ ਜੈਂਸੇ॥ ੧੧॥ਨਰ ਨਿਕਾਰ 

ਕਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੰਚਾ ਉਚਵਾਯੋ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਰੈਲ ਮੈਂ ਗਮਨੇ ਮਗ 

ਪਾਯੋ । ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਕੈ ਨਗਰ ਨਰ ਲੋਤਿ ਨਿਕਾਰੇ । ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ 

ਹਿਤ ਹਤਨਿ ਕੌ ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੨॥ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ' ਗਏ ਧ੍ਰਮ- 

ਸਾਲ ਉਤਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਅਈ ਧਰ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ । ਦਰ- 

ਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਧਰਿ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਚਹਜੋ ਖਰਚ ਹਿਤ 

ਪੰਥ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੩॥ ਬਸੇ ਰਾਤਿ ਸੁਖ ਸੋਂ ਤਹਾਂ ਕਰਿ ਖਾਨ 

ਰ ਪਾਠਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਕਿਯ ਪੰਥ ਪਯਾਨਾ । ਕਰਨਿ ਬਿਦਾ 

ਸੈਗਤਿ ਗਈ ਹਫਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਆਈ।ਜਥਾ ਕਰਮ ਮਗ ਉਲੰਘਤੇ ਨਿਤ 
ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਈ ॥ ੧੪॥ ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਉਤਰਿਕੈ ਪੁਨ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੀ । 

ਪੂਜਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਲਖਾਹੀ ।ਚਲੈ ਸਿੰਘਆਗੇ ਬਹੁਰ 

ਹੁਇ ਚੈਬਲ ਪਾਰਾ" । ਨਰਵਰ' ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਕੋ ਕਰਿ ਮਜਲ ਸਿਧਾਰਾ ॥ 

੨੫॥ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੋਜ ਉਜੈਨ” ਕੋ ਕਰਿ ਸੈਗਤ ਮੇਲ।ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਸੈਲ 

ਕਰਿ ਚਲਿ ਸਿੰਘ ਸੁਟੇਲਾ। ਨਦੀ ਨਰਬਦਾ ਪਾਰ-ਗਾ“ਗੜ ਸ਼ੇਰ” ਸਿਧਾਯੋ। 

ਰਿ ਬੁਰਹਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੈ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸਾਯੋ॥੧੬॥ਤਹਿਂ ਬਸਿ ਕਰਿ ਆਗੇ 
ਗਯੋ ਅਵਟੈਗਾ ਬਦੂ । ਨਗਰ ਅਹਿਮਵਾਵਾਦ[ ਮਹਿੰ ਥਿਰ ਬਿਨਾ ਬਿ- 

੧ਲੈਬਲ ਨਦੀ ਪਾਰ ਟੋਕੇ । “ਗਥਾਲੀਅਰ ੩ੋ' ਪਦੇ ਇਕ ਨਗਰ । #ਸਿਦੋਂਜ ਤੇ ਉਦੈ ਨ 

ਦੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਤ ਹਿੰਦ (“' ) ਵਿਚ ਹਨ। __ 1“ਅਹਿਮਦ ਲਗਰੰ ਦੋ ਗਾਫ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫ਵ੮੫ ) __ ਰਿਤੁ ੬ । ਮਨੂ ੫੮, 

ਖਾਦੂ।ਬਿਸਰਾਮਜੋ ਮਗ ਸ਼ਰਮ ਹਤਯੋ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਜਹਾਂ ਛਾਵਨੀ ਸ਼ਾਹ 
ਕੀ ਚਢਿ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਹੇਰਿ ਜਾਂਹਿ ਬੂਝਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ 
ਕੋਈ । ਦਿਯੋ ਬਤਾਇ ਜੁ ਲਖੈ ਥੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸੁਧਿ ਹੋਈ।ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠਾ 
ਇਹਾਂ ਧਨ ਬੁਧਿ ਮਹਿ ਜਾਨੋ । ਦਯਾਂ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਵਾਹਨ 
ਠਾਨੋ ॥੧੮॥ ਆਇ ਮਿਲੋ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਗਾਥਾ । ਅਪਨੇ 
ਨਿਕਟ ਉਤਾਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਉ ਕਿ ਸਾਥਾ । ਸੇਵ# ਕੀਨੀ ਸਕਲ 
ਬਿਧਿ ਸਭਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਸ਼ਾਹ ਭੇਦ ਸਮੁਬਾਇ ਦਿਯ ਜਿਮ ਆਵਨ 
ਜਾਨੋ" ॥ ੧੯ ॥ ਪਹੁੰਚਨਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਗ ਕਯਾ ਕਰੈ' ਉਪਾਯਾ ਊ 
ਲ਼ਹੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਮਹਾਂ ਹਮ ਢਿਗ ਲੌ ਆਯਾ? । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੋ 
'ਸੁਮਤਿ “ਕੁਛ ਚਿੰਤ ਨ ਕੀਜੈ ।ਮੈਗਤਿ ਕਰਹੁ ਇਕੱਤ ਸਭਿ ਪਠਿ ਹੁਕਮ 
ਸੁਨੀਜੈ ॥ ੨੦ ॥ ਪੁਨਹਿ ਜਤਨ ਮਿਲਿ ਕਰੈਂਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਵੈ । 
-ਅਪਨਾ ਕਾਰਜ ਆਂਪ ਹੀ ਗੁਰ ਬਿਘਨ ਸੁ ਖੋਵੈ? । ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਕੈ 
ਤਬੈ ਸੁਧ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੀ । ਸਭਿ ਕੋ ਦਈਂ ਸੁਨਾਇ ਕਰਿ ਜਾਨੀ ਜਹਿਂ 
ਕਾਂਹੀ ॥੨੧॥ ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਜੋੜ ਤਬਿ ਪੰਚਾਂਮਿਰਿਤ ਕੀਨਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਸਿਖ ਸਰਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਪੀਨਾ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਿ ਪੁਨ 
ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਯੋ । “ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ-ਕੋ ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਕੀਜਹਿ ਮਨ ਭਾਯੋਗ੨੨॥ 
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿੰਖ ਜੇ ਤਿਨ ਸਿਰ ੫ਰ ਮਾਨਾ । ਕੇਤੇ ਮਨਮੁਖ 
ਭਰਕਤੈ ਜਿਨ ਭੇਂਵ ਨ ਜਾਨਾ । ਕਰਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਚਾਰ ਕੋ ਕੁਛ.ਬਨ. 
ਨਹਿ ਆਵੈ।ਸਿਖ ਸਗਰੇ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰਹਿ ਬਹੁਤਨਿ ਢਿਗ ਜਾਵੈਂ॥੨੩॥ 
_ਇਤ ਸਭਿਗੁਰ ਦੀਨੇ ਬਿਰੇ ਭੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨਾ । ਮੂਰਖ ਖਾਨ ਵਜੀਦ 
ਜੋ ਚਿਤਵੈਤਿ ਮਹਾਨਾ ।-ਮਰਜੋ ਨਹੀ' ਪਕਰਜੋ ਨਹੀਂ; ਜੀਵਤਿ ਥਿਰ 
ਨੋਰੇ । ਮਹਾਂ ਜੈਗ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਹੁੰ ਦੁਖ ਦਏ ਘਨੋਰੇ ॥ ੨੪ ॥ ਹਜ਼- 
ਰਤ ਕਰੇ ਉਪਾਵ ਬਹੁ ਨਾਹਿਨ ਕੋ ਚਾਲਾ । ਸਭਿ ਤੁਰਕਾਨੇ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖ 
ਜਿਨ ਡਾਲ ਬਿਸਾਲਾਂ।ਅਬਿ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੋਇ ਦਿਨ ਦੀਜੈ ਬਿਸਵਾਸਾ। 
'ਪਰਹਿੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਇ ਕਰਿ; ਗਹਿ ਕਿਥੋਂ ਬਿਨਾਸ਼ਾ-॥ ੨੫ ॥ ਲਗੋ 

ਪਜਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਸੌਣਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਤਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਨੇ ਨੂੰ ਬ੮ਤਾ 
ਟੁੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਵਿਸਾਹ ਲਈਏ । 



_ ਸ੍ਰ ੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੯੮੬) __ ਰਿਤ੬।ਅੰ੩ ੫੮. 

ਬਫੋਰਨਿ ਬਾਹਨੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੋ ਆਈ । ਜਥੈਦਾਰ ਸਨ ਸਭਿ ਕਹੀ: 

` £ਰੰਹੇ ਤਕਾਰ ਸਦਾਈ। ਸੈਧਜਾ ਪ੍ਰਾਤ ਪਛਾਨੀਏਂ ਚਵਿਬੇ ਕਹੁ ਕਾ
ਜੂ।/ਇਤ 

ਉਤ ਬਿਥਰਹਿ ਕੌ ਨਹੀਂ ਬਨਿ ਤਾਰ ਸਮਾਂਜੂ॥੨੬ 
॥ ਗੋਰੀ ਅਰੁ ਬਾਰੂਦ 

` ਬਹ ਸੰਭਹਿਨਿ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਗਮਨ ਦੂਰ ਹਿਤ ਹਯਨਿ ਕੋ ਆਸੂਦੇ ਕੀਜੈ
 । 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਬਹੁ ਤਜਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸਭਿ ਜਾਨਿਕੈ ਚਿਤਵੈਤਿ ਲਰਾਈ ॥ ੨੭॥-ਦੁਰਗ ਹੋਇ ਗਾਵੋ ਮਹਾਂ 

ਜੇਲਹਿ ਘਮਸਾਨੀਾ । ਰਚ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਮਾਰਹਿੰ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਇ
ਹਾਂ 

ਆਇ ਰਮ ਬਾਸ ਕਿਯ ਸੇਵਾ ਬਹੁ ਕੀਨੀਨਗਰੀ ਨਹਿ ਲੁਣ
 ਜਾਇ ਤਿਹ 

ਬਿਰਤਾ ਹਮ ਲੀਨੀ॥੨੮॥ਚਾਕਰ ਰਹਿ ਬੈਰਾਬ ਬਹੁਸਭਿਵਹਿਰਉਤਾਰੇ-। 

ਰੱਛ ਚਹਤਿ ਹੈਂ ਜਨਨ ਕੀ ਚਵਿ ਚਲਨਿ ਬਿਚਾਰੈ' ।-ਨਤੁ ਇਹਠਾਂ 

ਰਣ ਪਰੈ ਗੋ, ਰੱਯਤ ਨਰ ਆਦੀ । ਸ਼ੱਤ ਇਨਹਿੰ ਦੁਖ ਦੇਹਿੰਗੇ ਰਾਹਕ 

ਬੁਨਿਯਾਦੀ'-॥੨੯॥ ਪਰਮਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧੌਰਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪੇ ਕੇ ਦੋਈ। ਅਪਰ 

ਸਿੰਘ ਭੋ ਸੈਂਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਜੋਈ । ਪੁਨ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ:
 ਤੈ ਭਰਾਤ; 

ਬੁਲਾਏ । “ਚਵਜੋ ਚਹਤਿ ਹਮ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਨਿ ਅਗਵਾ
ਏ ॥੩੦॥ ਗ੍ਰਾਮ 

ਤੁਮਾਰੇ ਧਾਮ ਮਹਿ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਲਰਹਿ ਅਬਹਿ ਤੁ
ਰਕਾਨ ਸਨ 

ਚਿਪੁ ਹੈਂ ਸਮੁਦਾਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਹਿ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਘਾਲਹਿ
 ਘਮਸਾਨਾ । 

ਤੁਮ ਕੌ ਪਗੰਹ ਬਿਖਾਦ ਤਬਿ ਉਮਡਹਿ ਤੁਰਕਾਨਾ ॥੩੧॥ ਹੇਤੁ ਬਿਚਾ- 

ਰਨ ਹਮ ਕਰਕੋ ਆਰੈ ਹਮ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗ ਲੋਹਿ ਕੈਵਹਿਰ ਹੀਮਿਲਿ
 ਜੈਗ 

ਮਥਾਵੈ” । ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਕਹਤਿ ਭੈ/ਹਮ ਹੈਂ ਅਨੁਸਰੈ। ਪੰਝ ਜੀ
 

<< 

ਰਾਵਰਿ ਸਾਬ ਹੈਂ ਲਰ ਮਰਹਿ ਕਿ ਮਾਂਰੇਹ॥੩੨॥ਸਤਿਗੁਰ £ੂ ਹੁ 

ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਸਰਾਹੇ/ਕਲ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਰਣ ਕਰਹਿ ਉਮਾਂਹੇ। 

ਅਬਿ ਸੁਖ ਸੋਂ ਘਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹੁ ਇਹ ਬਲ ਢਿਵ ਹੋਵੈ । ਜੋ ਚਢਿ ਆਵੈ 

ਤੁਮਹੁ ਪਰ ਪਤ ਅਪਨੀ ਖੋਵੈ॥੩੩॥ਬੇਤ ਜੀਡ ਕੋ ਗਰਾਮ ਨਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਤੋ 

ਪਾਵੇ । ਨਾਮ ਲੋਹਗੜਾਂ ਹੋਇਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬਿਵਤਾਵੈ” । ਇਮ ਕਹਿ 

“ਜਨਾਂ (ਦਾਸਾਂ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਟੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇਥੋਂ' ਚੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੇ ਹਨ। 

੨ਮੁੱਢ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ (₹ਗਾਵ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਐੱਗੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । “ਰਣ ਵਿਚ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ੨ ਲੋਕੀਂ । 

#ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੀਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 



ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੮੭ ) ਰੁਤ ੬ । ਐੰਸੂ ੫੮. 

ਕਰੁਨਾ ਬਹੁ ਕਰੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ।£ਹਮ ਸਹਾਇ ਪਰਲੋਕ ਮਹਿ ਦੁਖਤੇ 
ਰੋਬਵਾਲੇ” ॥ ੩੪ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਤਯਾਰੀ ਪੂਕੁ ਕਰੀ ਹਯ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ । 
ਹਯ; ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਤਨ ਸਸ਼ਤ ਸਜਾਏ । ਭਏ ਅਰੂਵਨਿ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਸਭਿਬੈਦਨ ਠਾਨੀ।ਗਏੇ ਦੂਰਲਗਿ ਸੈਗ ਨਰ ਬਿਛੁਰਨਿ ਦੁਖ ਮਾਨੀ॥੩੫ 
॥ ਪੁਨ ਸਭਿ ਕੋ ਮੋਰਨ ਕਰੜੋ ਬਿਛੁਰਤਿ ਵਧਿ ਪ੍ਰੇਮਾ।ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰ 
ਧਰੀ ਭੈ ਉਚਿਤ ਸੁ ਛੇਮਾਂ । ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਨਾਈ। 
ਰੁੱਤਾਂ ਖਟ ਪੂਰਨ ਕਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ॥ ੩੬ ॥ ਪਾਧੜੀ ਵ੮॥ ਇਹ 
ਪਠਤਿ ਸਨਤਿ ਨਰ ਥਾਰਿ ਪ੍ਰੋਅਹਤਿ ਬਿਘਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਛੇਮ'। ਮਨ 
ਬਿਪਨ ਬਿਥੈ ਅਘ ਮ੍ਰਗਿਨ ਸਿੰਘ” । ਦੇ ਅਨੰਦ ਰਿਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ॥੩੭॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਹੁਤੇ ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ 
'ਦੀਨੇ ਤੇ ਚਢਲਾੰ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਮੂ ਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਮਸਤੁ ॥ ੫੮ ॥ 

“੭? ਉਚ 

ਛੇਵੀਂ ਰੁਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । 

੧ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਬਿਘਨ ਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵ੍ਰਿਚ ਮੁਕਤੀ ( ਮਿਲੇਗੀ ) । ਮਨ ਰੂਪੀ ਲ੍ਲ 
ਵਿਚ ਪੋਪ ਰੂ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਤ (ਹੋਕੇ ਢੁੱਕੇਤੀ ਇਹ ਕਥਾ) । 



ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਐਨ ਚੱਲਆ £ 
ਅਘ? ੮-<> “>-ਆ. “ਅਇ ੮: “ਅੰ “ਲਅਲ “ਦ੨=੬ “€2-=੬' 

#ਹ੍ ੪ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਿ ਜੀ ਕੀ ਵਤੋ[ ॥ 
“੧੨= 

ਅਥ ਪੂਰਬ ਐਨ? ਲਿਖਜਤੇ । 
ਅਰਬਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਐਨ (ਦਖਣਾਯਨ) ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ । 

੧, ਇਸ੍ਰ ਦੇ ਵ-ਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰ-ਮੰਗਠਨ । 
੮ਪਰਾ॥ ਦਯਾ ਦਯਾਨਿਧਿ ਕੀ ਭਈ ਉੱਦਮ ਦਯਾ ਬਿਸਾਲ । 

ਚਹਮੋ ਗ੍ਰਥਪੂਰਨ ਕੀਯੋ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ॥ ੧॥ 
ਅਰਥ-((ਜ) ਗ੍ਰੰਥ ( ਕਿ ਮੈਂ ਰਚਣਾ) ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਸੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ? ਪੂਰਨ 

ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ( ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ) ਦਇਆ ਨਿਬਿ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਤਨਾ) ਵਡਾ ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ । 

#ਛਾਪ ਦੇ ਨੁਸ੧ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ'ਧਹਿਲਾਂ 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਹਾਇ” ਛਪਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਦ ਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । 

1ਦੇਹਾਂ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ਤੀਜੀ ਦਾ ਆਦਿ । 
]:ਐਨ=ਅਯਨ=ਪਬ, ਰਸਤਾ, ਭਾਵ, ਬਰਸ ਦਾ ਅੱਧ । ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਟੁਖ ਤੇ 

ਦੱਖਣ ਰੁਘ ਰਪਿੰਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਈੀ ਢਾਲ ਮੂਜਬ ਗਿਣੀਂਦਾ ਹੈ । ਲਗ ਪਗ ਢ-੧੭ 

ਪੋਹ ਤੋਂ ੯ ਯਾ ਦਸ ਹੜਤਕ ਉਤਰਾਯਣ ਤੇ ੯-੧੦ ਹਾੜ ਤੋਂ €-੧੦ ਪੋਹ ਤਕ ਦਖਣਾਯਨ। 

ਉਤਰਾਯਣ=ਮਕਰ ਤੇਂ' ਮਿਬਨ ਤਕ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਜਦੋਂ ,ਸੂਰੱਜ ਉੜਰ ਨੂੰ ਬੁਕਾਉ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਦਖਣਾਯਣ=ਕਰਕ ਤੋਂ ਧਨ ਤਕ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਬੁਕਾਉ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਂ ਮੂਜਬ ਸੂਰਜ ੨੨ ਦਸੈਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਰੁਖ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 

ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ੨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਯਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਚ 

ਹੈ। ੨੧ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਪਕੜਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ੨੩ ਢਮਬਰ ਦੇ ਕਗੋਬ ਦੱਖਣੀ ਅਯਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ । ਰੀ੍ਬ ਦਾ ਨਾਮ “ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਅਯਨ ਰਖਿਆ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਕੁਮ “ਦਛਣਾਯਨ ਤੇ ਉਤ੍ਰਾਯਨ” ਦਿਤਾ ਹੈ ਅੰਤੇ 

ਦੂਸਰੇ ਐਨ ਵਿਚ ਕਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਦ ਉਤ੍ਰਾਯਨ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 

“ਪੂਰਬ ਐਨ” ਤੋਂ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ “ਦੁਖਣਾਯਨ' ਤੋਂ ਹੈ । [ਕੈਸ:, ਅਯਨ=ਫਸ਼ਤਾ । ਸੂਰਜ ' 

ਢਾਂ ਰਸਤਾ] । (ਦੇਖੋ=ਰੁਤ ੧, ਅੰਧੂ ੧, ਅੱਕ ੧੬ ਦੇ ਪਦਾਰਬ੍) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੮੯ 1 ਐਲ ੧। ਅੰਮੂ ੧. 

ਕੇ, ਇਲਸ੍ਹ ਗੁਰ੍=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ=ੰਗੀਲ । 

ਕਬਿੱਤ-ਬੋਦੀ ਬੈਸ ਕੂਖਨ ਜੇ ਪੁਖਨ ਅਦੁਖਨ ਸੈ ਤਿਮਰ ਕਲੂਖਨ 
ਪਖੰਡ ਛਪਿ ਤਾਰੇ ਹੈਂ । ਪੀਰ ਸਿੱਧ ਧੀਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਗਹੀਰ ਗਨ ਮਾਨ 
ਸੈਲ ਚਢੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਤਾਰੇ ਹੈਂ । ਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਜੈਬੂਦੀਪ 
`ਦੀ੫ ਸਮੁ ਕੀਨੋ ਹੈਂ ਕਰੋਰੋ' ਸਿੱਖ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ ਹੈਂ ।. ਜਸੁ ਬਿਸਤਾਰੇ 

ਭਾਰੇ,ਬਿਸ਼ੈ ਬਿਸ ਤਾਰੇ ਬਹੁ;ਖੋਲਿ ਮੋਹ ਤਾਰੇ,ਬਾਦੀ ਬਾਦ ਕਰਤਾਰੇ ਹੈਂ।੨। 
[ ਪੂਖਨ=ਸਰਜ । ਕਲੁਖਨ=ਪਾਪ ' ਧੀਰ=ਬੀਰਜੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ । | 
ਗਹੀਰ=ਤੂੰਘ, ਵੱਟੇ, ਸਮੁੰਦਰ; ਨਿਧਿ । ਸੈਲ=ਪਹਾੜ । ਟੀਲਾ । | 
| ਉਤਾਣ ਹਂ=ਟਲਂ ਅਮਨ ਤਂ ਹੋਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਰਾ ਭਾਉ ਭਰਤੀ ਵਿਚ | 
1 ਲਯਾਉਣ' ਹੈ । ਤਾਰੇ ਹੈਂ=ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਰ ਲਾਏ, ਉਧਾਰੇ । | 

- ਬਿਸਤਾਰੇ=ਬਿਸ ਤਾਰੇ=ਵਿਖ- ਉਤਾਰੇ=ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ । (ਅ. ਬਿਸ਼ੈ ਬਿਸ ੪ 
ਤਾਰੇ=ਵਿਸ਼ਿਆੰ ਦੀ ਵਿਸ ਤਾਰ ਲਈ ਭਾਵ ਨਿਤਾਰ ਲਈ, ਦੂਰ ਕੀਤੀ । 

। ਾਰ=ਜਦੇ। ਮਹ ਦੇ ਜਦ ਖਹਲਦੇ=ਆਪਣੀ ਹਉਮੇਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਤੇ ੈਂ ਤੇ ਮਰੀ ਦੇ | 
। ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਮਿਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਮ” ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੇਣੀ ਹੈ । 
] ਤਾਠੈ ਹੈਂ=ਤਾੜੇ ਹਨ । ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਲ ਨਲ _ਬਗੜਾਲੂਆਂ 8 

੧ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ । 

ਅਰਥੋ-ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਤੂਸ਼ਣ ਹਨ ਜੋ ਦੁਖਣ ਰਹਿਤ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ (ਪੂਕਾਸ਼ਮਾਨ 
ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ) ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰ' ਤੇ ਪਖੰਡ ਟੂਪੀ ਤਾਰੇ ਛਪ ਗਏ । (ਹਾਂ; 

ਉਸ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੀਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੇ ਝੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਨਿਧਿ ਸਨ (ਤੇ 

ਸੈ) ਸਾਰੇ (ਇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ) ਮਾਨ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਢੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ_(ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਭਾਉ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ) ਉਤਾਰ ਆਂਦੇ । (ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ) ਸ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ ਫਿਰਕੇ ਜੈਬੂ ਦੀਪ ਵਿਚ (ਆਪਣੀ ਜੇਤ ਲਾਕੇ) ਕਹੋੜਾਂ ਜੀਵ ਦੀਵੇ (ਨਾਲ 
ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ) ਸਖ਼ਾਨ_ਜਗਾਕੇ ਸਿੱਖ (ਬਣਾਕੇ) ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ । 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਖ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਗੜਾਲੂਆੰ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ (ਭਕ) 

ਕਰ (ਐਸਾ) ਤਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੈਦਰੇ ਖੁਹਲ ਦਿੱਤੇ, (ਹਾਂ ਐਸੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ) ਭਾਰਾ ਜਜ ਸਾਰੇ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕਿ ਓਹ ਦਾਸਾਂ_ਦੇ ਸਹਾਯਕ ਹਨ 

ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੀ ਸਹਾਯਕ ਹਨ । ਇਹ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਜੰਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਛੰਦ ਪਰ 

ਘਟਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।) ̀ 

%ਪਾ੦-ਬਾਵੇ ! 



( ੫੯੯੦ ) ਐਨ ੧ । ਐੂ ਕੈ. 

3. ਇਸ ਗੁਰੂ-ਨੇ ਗੁਰੁ ਸਹਿ ਦ-ਮੰਗਲ। 
ਗਏ ਕਰ ਰਿ ਆਜ ਗਿ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਸਿਮਰ 
ਸੁਖ ਭਾਰੇ ਹੈਂ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ ਪੂਰੀ ਲਖਿ ਦਾਸ ਨਿਜ; ਬਿਘਨ 
ਬਿਸ਼ਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਿਵਾਰੇ ਹੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਚੋਦ ਬੈਦਨੀਯ 
ਦੰਢ ਮੰਦ (ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਦਾਰੇ ਹੈਂ। ਨੌਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਪੂ ਦਾਹ ਪੂਰੀ ਕੀਨਿ ਚਾਹ,ਜੋਸਹਾਯਕ ਹਮਾਰੇ ਹੈਂ ।੩। 
(੯ਢ=ਕਸ਼ਟ । _ਨੰਦ=ਮੰਦ ਕਰਨਾ; ਦੂਰ ਕਰਨਾ। _ ਰਿਪੂ ਦਾਹ=ਵੋਰੀ ਨਾਸ਼ਕ ) 

ਅਰਬ-ਅਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉੱ“ਦੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ (ਮੇਟੇ ਸਹਾਈ) ਹੋਏ 
ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ (ਮੇਂ! ਭਾਰੀ £ਖ' (ਪਾਏ) ਹਨ । ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣਕੇ (ਮੇਰੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਤੇ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਜੀ_ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਘਨ_ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । _ਬੈਦਨਾ' ਯੋਗ 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਦੰਦ ਜੀ (ਮੇਟੇ) ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਦੇ (ਰਹੇ) ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ 
ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ (ਪਦਾਰਥ ਲੌੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲ ਮਹਾਂ) ਉਦਾਰ 
ਰਹੇ ਹਨ । ਨੌਵੇ' ਸਤਿਗੁਰ (ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋ) ਵੈਰੀ ਨਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ,ਗੁਰ੍ਹ) ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇ (ਕੰਥ ਪੂਰਣ ਦੀ ਤੇ ਹੇਰ ਸਭ) ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਐਸੇ ਹਲ ਸਾੜੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿ) ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਸਹਾਯਕ (ਹਨ) । 

ਦੌਹਗਾ-ਝਬ੍ਰਿੰਦ ਅਰਿੰਦਮ, ਕੈਦਿ ਸੁਖ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮੁਕੈਦ । 
ਉਪ ਦੇਹ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ॥੪॥ 

, ਸਾਰੇ ।` ਅਰਿੰਦਮ=ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 
ਰ੍ ੫੨੧੫੧ ਇ 
ਅਰਬੋ-(ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ) ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕੁਰਠ ਵਾਲੇ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਚਰਨ' ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਵਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ) ਉੱਚਾ ਅਨੰਦ (ਪਰਮਾਨੰਦ) ਬਖਸ਼ੋ । 

[ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਟੁਪਕ ਦੀ ਫਜਾਖਜਾ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਨਿ ਇਤਿਗਸ । 
ਪੁਨ ਅਸ਼ਟਹੁੰ ਗੁਰ ਕੇ ਕਰੇ ਰਚਿ ਕਰਿ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸਿ0੫॥ 

#ਪਾਟ=ਇਨਾਸ । 'ਪ੩=ਦੈਦ ਪਦ । ਤਘਾ:-ਤੇ, ਤ। 
ਉਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਗੁਰ੍ਹ ਸਾਹਿਬਾਂ 

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

& ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 



__% ੫੩ ਪੁਭਾ੫ ਸੂਰਜ। ____ (੫੯੯੧) ਐਲ ੧। ਸਹ ੧, 
ਅਰਬੋ-ਪਹਿਟੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ (ਵਿਖੇ ਗੁਟੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ) ਇੰਤਿਹਾਸ 

( ਕਥਨ ) ਕੀਤਾਂ, ਫਿਰ ਮੌਠਾਂ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ( ਇਤਿਹਾਸ ) ਬਾਰਾਂ ਰਾਸਾਂ ਰਚਕੇ 

(ਵਰਣਨ) ਕੀਤੇ । 
ਬਹੁਰ ਖਸ਼ਟਿ ਰੁਤਿ ਕੇ ਬਿਖੇ ਦਸਮੇ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ । 

ਜਨਮ ਆਦਿ ਤੇ ਰਚਿ ਭਲੋ ਕਵਿਤਾ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੬॥ 

'ਅਰਥ-ਵਿਰ ਛੇ ਟੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਮੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਸ ਜਨਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕਵਿਤਾ 

ਵਿਚ ਰਚਕੇ ਦੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਰਹੀ ਕਥਾ ਅਬਿ ਸ਼ੈਸ਼ ਜੋ ਤਿਸ ਹਿਤ ਐਨ ਬਨਾਇ। 
ਬਰਲੌਂ' ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੋ ਸਾਰਸੁਤੀ ਉਰ ਧਜਾਇਂ ॥ ੭॥ 

ਅਰਬ-ਜੇ ਕਥਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਐਨ ਬਣਾਕੇ ( ਬਾਕੀ ੨ ) ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਰਮੈਗ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਜਾਇਕੇ । 

ਵਛਣਾਇਨ ਉਤਰਾਇਨੰ ਸੈਮਤ ਕੇ _ਦੁਇ ਐਨ। 

ਇਤ ਉਤ ਸੂਰਜ ਹੋਨਿ ਤੇ ਜਾਨਤਿ ਹੈਂ ਬੁਧਿ ਐਨ॥ ੮॥ 
ਐਨ=ਮਯਨ । (ਦੇਖੇ ਰੁਤ ੧ ਲੰਧੂ ੧ ਅੰਕ ੧੬ ਦੇ ਪਦ ਅਰਥ) ! 

ਐਨ=ਲੀਕ, ₹ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁ 
ਬੁਧਿ ਐਨ=ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਰ, ਬੁਧਿਮਾਨ । 

ਅਚਬ-ਦਖਣਾਇਨ ਤੇ ਉਤਰਾਇਣ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਐਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਧਰ ( ਦੱਭਣ ਰੁਖ ) 
੩ ਉਧਰ ( ਉੱਤਰ ਦੁਖ ) ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਇਹ ਗਨ ਦੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕਬਜੋ ਇਹੀ ਨਾਮ ਧਰਿ ਢੀਨਿ । 

ਯਾਂ ੩ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਲਖਹੁ ਇਮ ਕਵਿ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ ॥ ੯॥ 

ਅਰਥ-(ਰ੍ਰਾਂ ੨) ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ (ਸੈਂ) ਰਜ ਦੇ (ਟੂਪਕ ਵਿਚ) ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਲਈ 

ਇਸ ਰੀਥ ਦਾ) ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ (1! ਰਰ ਪਤਾਪ ਸੂਭਜ ਰ੍ਰੰਥ ) ਧਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿ ਸਾਧ ਮੈਗਤ ਜੀ ਸਉ ( ਆਪ ?ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ) 

ਸਮਬ ਲਓ । ੍ 

੪. “ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ' ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਬੋਪਈ ॥ ਸਾਰਦ ਢਾਸਨ ਸਾਰਦ ਸਾਰਾ । ਪਾਰਦ ਬਰਨੀ ਪਾਰਦ ਪਾਰਾ । 

੩ਇਹ ਵੋਰਾ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ ਰਾਤਨ ਠੁਸਖ਼ਿਆੰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮ
ਿਲਿਆ ! 

੧੯੧੯ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ੧੯੧੨ ਦਾ 2 ਸਖਾ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ?ਸ ਵਿਚ 

ਇਹ ਵੋਗ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆਂ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮਚ । (੫੯੯੨) ਸੈਲ ੧। ਅੰ ੨. 

ਸਰਦ ਬਿਧੁਬਦਨੀ ਹਰਿਦਾਰਿਦਦਾਸਨਿ ਬਰ ਦਾ ਬਰਸਤਿ ਬਾਰਦ॥੧੦॥ 
ਸਾਰਦ=ਸਾਰਵਾ । _ਸਾਰਦ=ਨਸ਼ਟ (ਵਸਤੂ ਦੀ) ਦਾਤੀ । ਪਾਰਦ=ਪਾਰਾਂ । 
ਪਾਰ=ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ । _ਪਾਰਦ=ਸ਼ੰਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਵਿਦਯਾ ਦਾਤੀ । 
ਸਾਰਦ=ਸਰਦ ਰਿਤੁ ਦੇ। ਬਿਧੁ=₹੧.ਮਾਂ । ਬਰਦਾ=ਵਰਦਾਤੀ। ਬਾਰਦ=ਬਦਲ। 

ਅਰਯੋ-ਸਾਰਦਾ (ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ; ਸਟ ਵਸਤੂ ( ਸਾਟਿੱਤਜ ਵਿਦਯਾ ) ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ 
(ਜਿਸ ਦਾ) ਪਾਠੇ ਵਰਗਾ ( ਉੱਜਲ ) ਨੰਗ ਹੈ (ਤੇਂ ਕਾਵਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ) ਆਰ ਪਾਗ ਦਾ 
ਪਾਰ ( ਅੰਤ ) ₹ੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਦਦ੍ਮਾਂ ਵਰਗੇ £ੁਖ ਵਾਲੀ ਦਾਰਿਦ ਦੀ 
ਹਰਤਾ ਤੇ ਦਾਸ (ਰੂਪ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡ ਮਤੀ ਦੀ) ਵਸਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਵਰ ਦਾਤੀ ਹੈ । 

ਦੋਹਗਾ॥ ₹ਲ੍ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਨੋ ਤੇਂ ਚਵੇ ਪਿਖਿ ਪਹੁੰਦੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ । ਖਰੇ ਹੋਇ 
ਬੂੜਨਿ ਕਿਯੋ “ਕਹਾਂ ਗਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ??॥ ੧੧ । ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ 
ਭਾਖਕੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਓਇਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਰੁਖਾਲਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਰਜਨ 
ਕੀਨਸਿ ਤਾਂਹਿ । “ਨਾਮ ਰੁਖਾਲਾ ਕਹੀਏ ਨਾਂਹਿ ॥ ੧੨॥ ਅਬਿ ਤੋ ਕਹਹੁ 
ਨਾਮ ਰਖਵਾਲਾ? । ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਡੇਰਾ ਗੁਰ ਘਾਲਾ। ਸੈਗੀ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿ 
ਥਿਰ ਭਏ । ਤ੍ਰਿਣ ਈਧਨ ਇਕਠੇ ਕਰਿ ਲਏ॥੧੩॥ ੩ਬਿ ਜਲਾਲ ਕੇ 
ਪੰਚ" ਬਿਚਾਰਿ ਮਿਲਿਬੇ ਹੇਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਤਯਾਰ। ਦੁਇ ਦੀਰਘ ਘਟ 
ਪਯ ਤੋਂ ਭਰਿਕੈ” । ਗੁੜ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੇਤਿਕ ਲੇ ਕਰਿਕੈ ॥ ੧੪॥ ਆਨਿ ਗੁਰੂ 
ਪਗਬੈਦਨ ਠਾਨੀ। ਇਕ ਬਰਛੀ ਖਰ ਚਾਰੁ ਮਹਾਨੀ। ਦਈ ਉਪਾਇਨ; 
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਲਈ। ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕਈ॥ ੧੫॥ ਪਿਥਿ ਰੁਖ ਤਬਿ 
ਜਲਾਲ ਕੋ ਕਹੈਂ।ਬੈਰਗ੍ਹਾਮ ਇਨ:ਸੋਂ ਨਿਤ ਰਹੈਂਪਕਬਿ ਕਬਿ ਤਿਨ ਸਨ 
ਪਰਹਿ ਲਰਾਈ। ਮਾਂਰਨ ਮਰਨ ਹੋਇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅਬਿ 
ਕਰਹ ਉਢਾਰੀਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੈ ਵਤੇ ਹਮਾਰੀ। ਬਾਕ ਆਪ ਕੇ ਸਵਲੀ' ਸਦਾ। 
ਕਹਿਯਹਿ ਜੀਤ ਹੋਇ ਜਦ ਕਦਾ? ॥ ੧੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖਕੋ ਤਿਹ 
ਸਮੇਂ । “ਗੁਰ ਘਰ ਕੌ ਰਹੀਅਹਿ ਨਿਤ ਨਿਮੇਂ । ਚਿਪੁ ਸੋਂ ਲਰੇ, ਫਤੇ ਕੋ 
ਧੈਹੈਂ । ਚੜ੍ਹੀ ਆਇ ਉਤਰਾਇ ਸ ਜੈਹੈਂ” ॥ ੧੮ ॥ ਇਹ ਬਰ ਦਿਯੋ ਹਰਖ 
ਉਰ ਭਰੇ। ਕੇਤਿਕ ਸੇਵ ਔਰ ਭੀ ਕਰੇਤਿਸ ਪਸ਼ਚਾਤਿ ਲਰੇ ਕਬਿ ਸੋਈ । 
ਕਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ । “ਦੇ ਵੜੇ ਘੜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹ ਭਰਕੇ । ਕਲ੍ਹ (ਲਾਗਲੇ) ਪਿੰਡ 
ਨਾਲੰ ਵੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਜੋ ਚੜਕੇ ਆਵੇਗਾ ਓਹ ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਜਾਏਗਾ । 

ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਖੀਆੰ ਤੁਰੀਅ ਹਨ ਇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰਤਕ ਪੋਥੀ ( ਸਾਖੀ £ਬੀ ) 
ਲਿਖਤੀ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਸਾਲਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਓਥੀਂ ਮਿਲਿਆਂ ਜਹੀ ਹੈਂਦਾ ਹੈ।` 

1“ਜਲਾਲਾਰਜਾਸਤ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ੮੪ ਹੈ ਜੋ ਫੂਲ ਤੋਂ ਨੰ ਦੁਸ ਮੀਲ ਤੇ ਦੀਨੋ 
ਤੋਂ ਦੇ ਢਾਈ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਬ > ਹੈ । ਤ੍ਰੰਪ£ ਿ 



ਪੂ ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੂਰਜ । , ੫੯੯੩ ) ਨੌਨ ੧। ਅਨ ੧.__ 

ਰਿਪੁ ਤੈ ਬਿਜੈ ਤਿਨਹੁਂ ਕੀ ਹੋਈ ॥ ੧੯ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਬੰਹੁ ਬਰਖ 
ਬਿਤਾਏ।ਬਿਦਤੇ ਸਿੰਘ ਜਬੈ ਸਮਦਾਏ' । ਏਕ ਬਾਰ ਦਲੈਂ” ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਰਾ। 

ਤਬਿ ਜਲਾਲ ਨੋ ਕੀਨਿ ਬਿਗਾਗਾਂ ॥ ੩੦ ॥ ਨ੍ਹਿ ਮਹਿੰ ਜੁਗ ਸਿੰਘਨ ਕੋ 

ਮਾਂਰੇ। ਬਾਜੀ ਪੰਚ ਚੁਰਾਇ ਨਿਕਾਰੇ । ਪ੍ਰਾਤ ਖੀਲਸ਼ੇ ਜਾਨਿ ਖੁਟਾਈ। ਭਏ 

ਅਰੂਵਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈ ॥੨੧॥ ਮਾਰਯੋ ਪਿਖਿ ਜਲਾਲ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਲੂਟੇ 

ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਗਨ ਧਾਮੂ । ਤਬਿ ਗੁਰਵਾਕ ਚਿਤਾਰਨ ਲਾਗੇ/ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਥਮ 

ਕੋ ਜੋ ਹਮ ਤਕਾਰੈ॥੨੨ ॥-ਗਰ ਘਰ ਮਗ ਨਿਮੇ ਜੇ ਰਹੋ । ਬ਼ਿਜੈ ਆਪਨੀ 

ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਹੋ । ਜਬਿ ਏਮੁਖ ਹੋਵਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਸਹਹੁ ਸਜ਼ਾਇ 
ਮਾਰ ਕੋ ਖਾਵਹੁ=॥ ੨੩ ॥ ਹਮ ਤੇ ਖਤਾ ਭਈ ਗਰ ਕੋਰੀ । ਬਖ਼ਸ਼ਾਵਨਿ 

ਅਬਿ ਬਨਿ ਹੈ ਫੇਰੀ? । ਪੰਜ ਰੁਪੱਯਨ ਕੀਨ ਕਰਾਹੂ । ਲੋ ਕਰਿ ਗਏ 

ਖਾਲਸੇ ਪਾਹੂ ॥੨੪॥ ਪਾਛਲ ਅਗਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਵਾ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ 

ਕੈ ਬਖਸ਼ਾਵਾਨ ।ਪੁਨ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਰਿ ਤਿਸ ਥਾਨਾ।ਜਹਿੰ ਗੁਰ ਬਲ ਤਹਿੰ 
ਬਾਸਯੋ ਆਨਾ ॥ ੨੫ ॥ ਨਾਂਮ ਗੁਰੂ ਸਰ ਰਾਖਨਿ ਕਰਯੋ । ਅਬਿ ਲੋ ਬਸਹਿ 

_ ਡਿਸੀ ਬਲ ਬਿਰਸੋ। ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਉਠਿ ਪੂਰਬ ਡੇਰਾ । ਕਰਯੋ ਤਹਾਂ ਪੁਭੁ 
ਲਾਯਕ ਹੇਰਾ ॥ ੨੬ ॥ ਸੁਪਤਿ ਜਬਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਗੇ ਸਕਲ 
ਪ੍ਰਾੜਿ ਹੁ ਹੁਇ ਆਈ।ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਂਨਿਕਰਿ ਭਲੇ।ਡਾਰਿ ਜੀਨ ਹਯਆਗੇ 
ਚਲੋ ॥੨੭॥ ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਪਰ ਭਗਤਾ! ਗ੍ਰਾਮੂ। ਪਿਖਜੋ ਤਧਾਂ ਚਲਦਲ" 
ਅਭਿਰਾਮੂਇਸ ਤਰੁ ਤਰੇ ਤੁਰੰਗ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਉਤਰੇ ਢਾਸ ਹਾਬਪਕਰਾਯੋ 
॥੨੮॥ਤਹਾਂ ਗਲੀਚੇ ਕੋ ਬਿਛਵਾਇ। ਝੈਠਿ ਗਏ ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਖਦਾਇ।ਥਿਰ 

ਹ੍ਰੋਇੰਤ ਉਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਈ।ਨਿਕਟ ਕੂਪ ਕੀ ਲਗਹਿ ਚਿਨਾਈ॥੨੯॥ 
ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਇਕ ਨਰ ਢਿਗ ਆਯੋ।ਤਿਹ ਸੋਂ ਬੂੜਨ ਹੇਤ ਅਲਾਯੋ ।ਇ- 

ਹਾਂ ਕੂਪ ਲਗਵਾਵਤਿ ਕੌਨਉਕਿਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਉਨ ਕੌ ਭਉਨ ?? ॥੩੦॥ 
ਕਹਿ ਨਰ “ਬਹਿਲੋ ਕਾ ਇਹ ਪੋਤਾ। ਜਿਸਕੋ ਭਗਤਾ ਨਾਮ । ਉਦੋਤ।ਤਿਨ 
ਕੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕੂਪ ਸੋ ਲਾਵਤਿਮਸੁਨਿ ਤਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਾਵੰਤਿ:-॥੩੧॥ 
ਦੌਰਰਾ।ਓਦਮ ਲਗਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਾਬੂਣ ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ੧ਪੂਰਬ“ ਇਮ 
ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਸਾਰੇ (ਵੈਲੇ ਤੇ) ਪੂਹਿੱਧ ਹੇ ਗਏ । “ਗਾਫ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ । 'ਬਪੌਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ। 
ਰਿਆਤ “ਇਸ ਵਾਕਿਆ 

ਦਾ ਮੈਮਤ ਸਾਖੀਆਂ ਥਾਨ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ੧੮੨੫ ਬਿ: ਦਿੱਤ ਹੈ । 11 ਵਿਬਰ 

ਫਚੀਦਨੋਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੈ ੩ ਪਦਰਾਂ ?ਲਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ! 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ । (੫੬ਵ੪) _ ਐਨ ੧।ਅਮ ੧ 

ਹੋਈ ਕਹੂੰ ਸੋਈ ਗਤਿ ਇਸ ਥਾਉਂ”॥੩੨॥ਚੌਪਈ॥ਸਨਿ ਕੈ ਸਿੱਖਨ ਬੂੜਨਿ 
ਠਾਨੀ । 'ਕੋਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨੀ । ਜਿਸ ਪਰ _ਭਾਖਯੋ ਇਹ 
ਪੱਖਕਾਨਾਂ,ਹਮ ਭੀ ਸਨਜੋ ਚਹੈਂ ਨਿਜ ਕਾਨਾ॥੩੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਿਗ 
ਉਚਾਰਾਂ । “ਤਰਕਨਿ ਇਕ ਦੀਵਾਨ ਉਦਾਰਾ । ਰਾਮੂ ਨਾਮ ਕਹਤਿ ਹੈਂ 
ਜਾਂਹੀ। ਇਕ ਤਨੂਜਾਂ ਤਿਸ ਕੇ ਗਿਹ ਮਾਹੀ ॥੩੪॥ ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਲਿ 
ਕੈ ਆਯੋ। ਹੋਹਿ ਨੰਮ੍ਿ ਬਿਚ ਸਭਾ ਸੁਨਾਯੋ।-ਮੋਹਿ ਸੁਤਾ ਕਹੁ ਲਾਗਜੋ ਪ੍ਰੇਤ। 
ਜੀ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੌ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ” ॥ ੩੫॥ ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਸਨ ਤਿਸ ਕੋ 
ਮੈਸੇ। ਬਹੁਰ ਨ ਆਇ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ੈ ਜੋਸੇ । ਬਹੁ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ ਸਭਿ 'ਹਾਰੇ। ਕੌ 
ਨਹਿੰ ਸਕਯੋ ਤਾਂਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ ॥ ੩੬॥ ਯਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਭਾਂ ਮਝਾਰੀ । 
ਅਰਜ਼ ਉਚਾਰੀ ਸਭਿਨਿ ਅਗਾਰੀ-। ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਭਗਤੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿਹੇਗ । 
ਰੁਖ ਪਰਖਤਿ ਬੋਲਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੩੭ ॥-ਨਹਿੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿ ਸੁਖ ਹੁਇ 
ਜਾਇਿ-।ਹਰਖਕੋ ਰਾਮੂ ਸੇਵ ਕਮਾਇ । ਲੇ ਭਗਤੇ ਕੋ ਲਵਪੁਰਿ ਗਲੋ।ਪਹੁੰ- ਰ੍ 
ਚਕੋ ਭੂਤ ਨਿਕਾਸਤਿ ਭਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਤਬਿ ਦੀਵਾਨ ਕਹਯੋ ਕਰ ਜੋਰਿ। 
-ਵੁਰਮਾਵਹ ਕਾਰਜ ਚਿਤ ਲੋਰ ਮੋਕਹੁ ਸੇਵਕ ਅਪਨੇ ਜਾਨਹੁ । ਕਰਉ 
ਸੇਵ ਕੁਛ ਆਪ ਬਖਾਨਹੁ-॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਭਗਤੇ ਭਾਖਕੋ ਇਹ ਕਾਮੂ । 
<=ਰ੍ਦੀ ਕੂਪ ਲਾਯਹੁ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮ । ਦੁਰਲਭ ਤਹਾਂ ਈਂਟਕਾਂ ਅਹੈਂ । ਹੋਇ 
ਨ ਸਕਹਿ ਕਰਯੋ ਜੋ _ਚਹੈਂ#॥ ੪੦॥ ਯਾਂ ਤੇ ਏਕ ਪਚਾਵਾਂ' ਦੇਹੂ । ਕੂਪ 
ਲਗਹਿ ਕਰਿ ਕਾਰਜ ਏਹੂ-। ਸੁਨਿ ਰਾਮੂ ਬਿਸਮਯੋ ਬਚ ਭਾਖਾ ।-ਈਫ 
ਲੇਹੁ ਜੋਤਿਕ ਅਭਿਲਾਖਾਂ ॥ ੪੧ ॥ ਏਤੀ ਦੂਰਿ ਪਹੂੰਚਹਿ ਕੈਸੇ ? ਉਸ਼ਟ 
ਸਕਣ ੩੯ ਜਾਇ ਨ ਤੈਸੇ । ਦਰਬ ਅਧਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਹਿ ਸੋਇ ॥ ਇਹ 
ਉੱਤਰ ਮੋਕਹੁ ਕਹੁ ਕੋਇ-॥੪੨॥ਸੁਨਿ ਭਗਤੇ ਕਹਿ-ਦਿਹੁ ਤੁਮ ਤਾਹੀ” । 
ਪਹੁੰਚਾਵਨਿ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਂਹੀ । ਏਕ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਸਭਿ ਲੋ ਜਾਵੈ' । 
ਪਹੁੰਚੈ ਸੁਗਮ; ਕੂਪ ਲਗਵਾਵੈਂ-॥੪੩॥ ਤਬਿ ਰਾਮੂ ਇਕ ਦਯੋ ਪਚਾਯਾ” । 
ਦੇਖਨਿ ਹਿਤ ਨੱਰ ਏਕ ਬਿਠਾਯ/ਭਗਤੇ ਸਭਿ ਪ੍ਰੰਤਨਿ ਕੌ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਆਨਿ 

` "ਕਥਾ, "ਕਖਾ, ਆਖਾਣ [ਮਸ:, ਉਪਾਘਜਾਨ=ਕਬਾ] । ੧ਕੋਈ ਗੁਟੂ ਕਾ ਸਿਖ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ । 
੨ਡਾਵ ਝਹਿਲੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਫਲ । ਚਿਤ ਚਾਹੰਦ ਕੰਮ । “ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾ । “ਊਠਂ ਤੇ ਰਾਭਿਆਂ 
ਉਰ । “ਡਾ ਜਿਬੇ ਪਈਆਂ ਹਨ । "ਪਚਾਵਾ, ਆਵਾਂ । 

“ਓਥੇ ਟੇਤਾ ਹੈਸੀ ਤਦੋਂ, ਇਸ ਕਕਕੇ । 



ਮੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੯੯੯੫ ) ਸੈਨ ੧। ਅੰਹੂ ਯ, 

ਲਗੇ ਢੋਵਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥੪੪॥ ਏਕ ਜਾਮ ਮਹਿ ਸਭਿ ਲੋ ਆਏ । ਬੈਠਨੋ , 
ਨਰ ਕੁਛ ਪਿਖਜੋ ਨ ਜਾਏ। ਗਾਮੂ ਸੈਂਗ ਜਾਇ ਤਿਹਿਂ ਭਨਾ।-ਬਡੋ ਕੁਲ- 
ਹਲ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਨਾ ॥੪੫ ॥ ਦੇਖਜੋ ਰੂਪ ਨ ਰੈਗ ਨ ਅੰਗ । ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘਰ 
ਲਗੇ ਇਕ ਸੈਗ'--। ਬਿਸਮਜੋ ਰਾਮੂ ਤੂਸ਼ਨ ਭਯੋ । ਸੋ ਇਹ ਕੂਪ ਲਗਾ- 
ਵਠਿ ਕਿਯੋ ॥੪੬॥ ਅਬਿ ਭੀ ਭੂਤ 'ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ । ਚੁਨਾਂ ਈ'ਫ ਆਨਿ ਕੈ 
ਧਹੈਂ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਕੇ । ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਬਸਿ ਕੇ ਕੋ” ॥ 
੪੭॥ ਗਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕੌ ਭੂਤ ਰੁ ਪ੍ਰੋਤਤਥਿ ਤੋਂ ਇਨ ਕੇ ਬਸੀ ਨਿਕੇਤਦ। 
ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਬ ਬਤਾਈ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਕਿਨ ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ”॥ 
੪੮ ॥ “ਗੁਰੋ ਉਤਰੇ ਪੀਪਰ ਤਰੁ ਤਰੇ । ਸੁਨਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਬਚਨ ਇਮ 
ਕਰੇ" । ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਲ ਸਾਥ“ । ਕੂਪ ਲਗਹਿ ਤਿਸ ਢਿਗ 
ਬਿਰ ਨਾਂਥ?॥ ੪੯॥ ਪੰਚ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੇ ਕੇ ਤਹਾਂ। ਇਕ ਗੁਰਦਾਸ 
_ਜਨਕੋ ਤ੍ਰਿਯ ਮਹਾਂ1। ਦੁਤਿਯ ਭਾਰਜਾ ਤੇ ਸੁਤ ਉਪਤਾ । ਤਾਰਾ; ਭਾਰਾ 
ਮਿਹਰਾ; ਬਖਤਾ॥੫੦॥ ਪੰਚਹੁ ਤਤਛਿਨ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ̀ਤਕਾਰ । ਏਕ ਤੁਰੰਗਮ 
ਸ਼ੁਭ ਗਾਰ। ਜ਼ੀਨ ਰਜਤ ਕੋ ਊਪਰ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਲੋ 
ਆਏ॥ ੫੧॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿਕੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ੫੧ ਚਿਤ 
ਹਿਝ ਧਰਿ ਕੈ । ਬੈਠਤਿ ਹੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ ।“ਕਹਜੋ ਕੂਰ ਕਿਨ ਆਪ_ 
ਅਗਾਰੀ ॥ ੫੨॥ ਬਪੁਰੀ ਬਾਤ ਕੂਪ ਕੀ ਕਹਾਂ । ਤੁਮ ਤੋ ਹੀ ਹਮ ਸਭਿ 
ਕਿਛ ਲਹਾ। ਲਘ ਦੀਰਘ ਤ੍ਰਿਯ ਪੁਰਖ ਹਮਾਰੇ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੇ ਦਾਸ 
ਤੁਮਾਰੇ ॥੫੩॥ ਭੂਖਨ ਕਿਸ ਕੇ, ਬਾਂਦੀ ਕਿਸ ਕੀ।ਇਮ ਨ ਲਥੈਂ"; ਮੂਰਖ 
ਮਤਿ ਤਿਸ ਕੀ । ਹਮਰੋ ਸਭਿ ਘਰ ਬਾਰ ਤੁਮਾਰਾ । ਸਭਿ ਜਾਚਕ ਦਿਕ 

"ਦਿਕਵਾਰ ਹੀ । “ਭਾਵ, ਕੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤ । 5ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 
ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ । “ਸੁਣਾਈ (ਭਗਤੇ ਦੇ ਘਰ) । ।'“ਡਾਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੀ ਉਹ ਸੁਣਾਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । 
€ਕੁਥਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ । “ਜਿਥੇ ਖੂਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉੱਬੇ ਉਤਦ ਹਨ ਨਾਬ ਜੀ ।. 
"ਵੱਡੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ । ੯ਇਹ ਖੂਹ ਦੀ ਤੁੱਛ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ । "”ਜੇ ਨਹੋਂ ਜਾਣਦਾ ਇਉੱ'। 
#ਉਬ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਂਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤ ਸੀ, 

ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ! (ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁਸਂਗ ਰਾਮ ਰਾਇ ਦੇ 
ਪਰਸੈਗ ਸੋਂ ਤੇ ਮਗਹੋਂ ਭੀ ਆ ਚੂਕ' ਹੈ । ਦੇਖੇ ਰੂਤ ੧ ਅੰਸੂ ੩੮ ਤੇ ਰੁਤ ੨ ਅੰਜੂ ੩ । ਅਗਲਾ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਅਪਡ| ਖੋਜ ਹੈ । 



ਰਹ 2 ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ____( ੫੯੯੬) ਸੈਨ ੧ । ਅਸੂ ੧ 
ਆਪ ਦਤਾਰਾ? ।੫੪॥ ਪਿਖਿ ਪੱਚਹੁੰ ਕ੍ਰਾਤਾ ਕੀ ਓਰ। ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਰਹੇ 
ਕਰ ਜੋਰਿ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨੌ/ਹੋ ਹਮਰੇ ਹੈ,ਸਭਿ ਜਗ ਜਾਨੇ” 
॥ ੫੫॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਉਵਾਂਵਾਂ। ਲਿਯੋ ਤੁਰੈਗਮ ਜੋ ਬਲਿ 
ਭਾਗਾ । ਪੁਨ ਪੰਚਹੁੰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ“ਕਰੀਅਹਿ ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ 
॥ ੫੬॥ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਆਪ ਕੇ ਪਰੋਂ । ਸਭਿ ਕੁਟੋਬ ਉਰ ਆਨੰਦ ਧਰੈਂ । 
ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਦਾਸਨ ਮਨ ਕੀ? । ਸੁਨਿ ਪ੍ਭੁ ਚਲੋ ਮੈਗ ਹੁਇ ਤਿਨ ਕੀ 
॥੫੭॥ ਮੰਚ ਬਿਛਾਇ ਬਿਛੌਨਾ ਛਾਏ । ਬਿਨੈਂ ਭਨਤਿ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠਾਏ । 
ਖਰੇ ਹੋਇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੁ ਹੇਰਾ" । 'ਬੇਖ' ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਮ ਕੋਰਾ॥੫੮॥ ਉਰ 
ਅਭਿਲਾਖਾਂ, ਕਰਨ ਅਹਾਰਾ”। ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ।ਕ੍ਿਪਾ 
ਕਰਤਿ ਤਿਨ ਸੈਗ ਬਖਾਨਾਂ । ਤੁਮ ਪਰ ਹਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਾਨਾ॥ ੫੯॥ _ 
ਹੈ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਛਾਨ । ਤੁਮਰੋ ਹੈ ਸਭਿ ਕਿਛ ਪਰਵਾਨ?। ਸਭਿ 
ਭਿਆਨੀਆਂ' ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈਂ ।ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥੬੦॥ 
ਦੋ ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਏ। ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਾਸਨਿ 
ਤਬੈ ਲਗਾਯਹੁ ਡੈਰਾਂ । ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਰਿ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੬੧ ॥ ਵਿਤਿ ਗਰ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਰਬ ਸੋਨੇ “ਡਗਤੇ ਗਮਨਾ? ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪ੍੍ਿਬਮੇ ਸੰ: ॥੧॥ 

੨. [ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੈਸ । ਤੀਤਰ ਉਧਾਰ । ਪ੍ਰੀਘਣੀਆ ਇੰਘੀ । 
ਦੌਹਚਾ ॥ ਤ੍ਰਿਠ ਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇ ਕਰਿ ਸੇਵ ਕਰੀ ਬਹੁ ਰੀਤਿ । ਆਨ੍ਯੋਂ 
ਭੋਜਨ ਤਕਾਰ ਕਰਿ ਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦਲ ਧਰਿ ਪ੍ਰੀਤ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਾਰ ਪਰੋਸ 
ਧਰਜੋ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਦਯੋ ਸਰਬ ਕੋ ਅਚਵਨ ਲਾਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਪਾਨ ਕਰਿ 
ਪਾਨੀ ਪਾਨ । ਕਰੇ ਪਖਾਰਨ, ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ“ ॥ ੨॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ 'ਸੁਖ 
ਨਿਸ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਾਗੂਤ ਚਿਤ ਚਾਹੀ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਂਨਿ 
ਗੁਰ ਬੈਸ । ਪੰਚਹੁੰ ਕ੍ਰਾਤ ਆਇ ਕਰਿ ਤੈਸੇ ॥ ੩॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਬੂਝੀ 
ਬਾਤਿ। “ਕੈ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੋ ਤਾਤ੯ ? ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੋ ਨਾਮ ਸੁ ਕੌਨ ? 
ਕਹਹੁ ਬੈਸ ਕੀ ਗਾਥਾ ਜੌਨ ? ॥ ੪॥ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ ਗਾਬਾ । 
“ਬਖਸ਼ੇ ਜਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ।ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏਮਸਤ 
ਸੁਭਾਵ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ॥ ੫॥ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸ਼ਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਆਈ । 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । “ਸਾਡਾ ਸਹਿਜਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਖ ਸਿਮ 
੧ ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । 'ਸ਼ਰੀ ਭਾਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾ ਛਕਕੇ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਤੇ 
ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਥ ਥੇਤੇ । ਗਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 



ਸ਼ ਗੁਠ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੬ਢ੭ ) ਐਨ ੧। ਗੰਸੂ ੨. 

ਇਕ ਰਸ ਬੈਠਹਿੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ । ਜਿਤ ਦੇਖਤਿ ਤਿਤ ਦੇਖਿ ਰਹੈਂ । 

ਮੁੱਦਤਿ ਨੈਨ ਸੁ ਮੁੱਦ੍ਤ ਅਹੈਂ'॥੬॥ਇਕਦਿਨ ਗਨ ਸੈਗਤਿ ਚਲਿਆਈ। 

ਨਮੈ ਕਰੀ ਭਾਈ ਅਰਵਾਈ। ਹੁਤੋ ਪੁੱਤ ਇਕ ਨਾਨੂ ਨਾਮ। ਤੋਂ ਸੁਤ 
ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਕੇ ਧਾਮ॥੭॥ਪਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ ।-ਆਨਹੁੰ ਘਰ 

ਤੋ ਪ੍ਰਾਤ ਮਹਾਨਾ' । ਤਿਸ ਮਹਿ ਸਿੱਖਨ ਚਰਨ ਪਖਾਹੈਂ । ਗਮਨੇ ਮਗ ਕੋ 

ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰੈਂ<-॥ ੮ ॥ ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਘਰ ਅੰਤਰ ਗਯੋ ॥ ਤਿਸ ਬਾਸਨ 

ਕੋ ਜਾਚਤਿ ਭ& ॥ ਹਤੀ ਸ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰਤ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਜਲ ਭਰਿ ਰਾਖੀ 

ਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੯ ॥ ਤ੍ਰੈ ਨਾਲੂ ਸੁਤ ਬੀਚ ਬਿਠਾਏ । ਤਿਨ ਕੀ ਜਨਨੀ 

ਮੰਸਲਿ ਨੁਹਾਏ”। ਕਹਜੈ ਦਾਸ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਤ ਮਝਾਰੀ । ਪੁੱਤ ਸ਼ਨਾਨੋਂ 

ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੀ ॥ ੧੦ ॥ ਨਹਿ ਛੂਛੀ ਜੇ ਲੈ ਕਰਿ ਜਾਏ । ਨਿਜ ਸੁਤ 

ਸੀਤਲ ਕਰੋਂ ਨਹਾਏ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸ ਬਤਾਵਨਿ ਕੀਨ । ਤਬਿ ਭਾਈ 
ਗਰਬਤਿ ਤਿਸ ਚੀਨ“ ॥ ੧੧ ॥=ਬੇਮੁਖਤਾ ਗੁਰਤੇ ਇਨ ਧਾਂਰੀ । ਪੁੱਤ੍ਰਨ 

ਹਿਤ ਬੋਲਤਿ ਹੈਕਾਰੀ । ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇ ਸਿਧੈ ਹੈਂ । ਇਹਾਂ ਪਰਾਤ 

ਖਰੀ ਰਹਿ ਜੈਹੈ॥੧੨॥ ਸਤਿਖੈਗਤਿ ਤੋਂ ਸੁਤ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨੋ । ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਇ 

ਆਰਬਲ ਹਾਨੋ-। ਇਮ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੈ ਕਹੇ । ਤੀਨ ਹੁੰ ਪੌਤ੍ਰੋ ਮਰਿਕਰਿ 

ਰਹੇ ॥੧੩॥ਤਿਨ ਕੋ ਪਿਤ ਨਾਨੂ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਪੁੱਤ੍ਰ ਨੇਹ ਤੋ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਏ। 

ਲਗਜੋ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ । ਦੇਹ ਸ਼ਨਾਨੈ ਧੋਵਤਿ ਚਰਨ ॥ ੧੪ ॥ 

ਭੋਜਨ ਅਕਿਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਖ੍ਰਾਵੈ। ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ । ਪਿਤ 

ਪ੍ਰਖੋਕ ਕੇ ਹੁਇ ਕਰਿ ਤਰੇ। ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਰੇ॥੧੫॥ ਜਿਮ 
ਆਇਸੁ ਕੌ ਪਿਤਾ ਬਖਾਨੈਂ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤੂਰਨ ਤਿਮ ਠਾਨੈ । ਇਕ ਦਿਨ 
ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨਾ।ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ॥੧੬॥-ਕਹਾਂ ਕਾਮਨਾ 
ਤੁਵ ਉਰ ਮਾਂਹੀ ? ਮਾਂਗਨ ਕਰੋ ਸੁ ਹਮਰੇ ਪਾਹੀ-। ਤਬਿ ਨਾਣ੍ਹ ਕਰ 

ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ ।-ਰਹੈ ਜਗਤ ਮਹਿ ਬੈਸ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ੧੭॥ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ 

_ਲਖਿਯੰਹਿ ਮੇਰੀ । ਖੂਜਹ' ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਡੇਰੀ-੧ ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲ 

'ਖੇ ਨੇਤ ਮੀਦੇ ਹਠ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਭੀ ਪਰਾ । “ਸਿਖ ਪੈਂਡਾ ਟੁਰਕੇ ਆਏ 

ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਤਿਸ (ਪਰਾਤ) ਵਿਢ ਚਰਨ (ਟੱਖਕੇ) ਦਈਏ ਜੇ ਬਕੇਵਾਂ ਉਤਰੇ । ਓਮਲਕੇ 

ਨੁਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਬਿਠਾਕੇ । “ਡਾਵ ਤਿਮ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਆਂ 

(ਤੇ ਆਘਿਆ) ।5ਪੂਗਾ ਇਿਓ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੋ । 



ਮਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਪ ਸਰਜ । (੫੬੯੮ ) ਐਨ ੧। ਸੰਸੂ ੨, 

ਕਹਿ ਸੋਇ।-ਜਾਚਹੁ ਅਪਰ ਕਾਮਨਾ ਕੋਇ-॥ ੧੮ ॥ ਪੁਨ ਨਾਨੂ ਕਹਿ 
-ਸੁਤ ਹੀ ਦੀਜੈ।ਜਉ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਉ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ-।ਤੀਨ ਬੇਰ ਭਾਈ ਇਮ 
ਕਹਜੋ। ਸੁਤ ਬਿਨ ਨਾਨੂ ਅਪਰ ਨ ਚ੦3॥੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋ ਹਇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਉਚਾਰਾਂ ।-ਉਪਜਹਿ ਸੁਤ ਤੁਵ ਹੁਇ ਗੁਨ ਭਾਰਾਂ । ਭਗਤਾ ਨਾਮ _ਭਾਂਹਿ 
ਕੋ ਧਰੀਅਹਿ। ਰਿਦੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ੨ ਕਰੀਅਹਿ- ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਤ ਕੈ ਸੁਤ 
ਉਪਜਨ ਬਰ ਦਯੋ । ਤਬਿ ਭਗਤਾ ਜਨਮਤਿ ਸ਼ੁਭ ਭਯੋ। ਤਿਸ ਭਗਤੋਂ ਕੇ 
ਹਮ ਭੋਂ ਤਾਂਤਾਂ । ਜੁਗ ਦਾਰਾ ਤੇ ਪੰਚਹੁੰ ਭ੍ਰਾਤਾਂ॥ ੨੧॥ ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ 
ਝਿਨੇਹੁੰ ਸੁਨਾਈ।ਪੁਭੁ ਅਖੇਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ।ਚਵੇ ਤੁਰੋਗ ਸੈਗ ਅਸ- 
ਵਾਰਾ।ਗਮਨੇ ਕੋਤਿਕ ਦੂਰ ਉਜਾਰਾਂ ॥੨੨॥ _ਤੀਤਰ ਏਕ ਬੋਲਤਾ ਦੂਰੇ। 
ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ।ਗੂਮੀਆ ਭੂਮਿ ਉਪਰਿ ਨਿਤ ਲਝੈ'। ਛੋਡਿ 
ਚਲੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਝੁੜੈ” ॥ ੨੩ ॥ ਸਿੱਖਨ ਬੂਝਕੋ “ਕਹਾਂ ਅਲਾਈ ? 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ[ਦਿਹੁ ਹਮਹੁ ਬੁਝਾਈਮਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੜੋ ਬ੍ਰਿਤੋਤ/ਇਿਹ 
ਤੀਤਰ ਬੋਲਜੋ ਛਿਤ ਕੈਤ5॥੨੪॥ ਥੇਹ ਗੈਡ ਕੋ ਨਾਮ” ਕਹਾਵੈ। ਸੋ ਇਹ 
ਰੈਡ ਨ ਤਜਿ ਕਰਿ ਜਾਵੈ । ਅਪਨਿ ਸਥਾਨ ਪਛਾਨਿ ਰਹੈਤਾਂ । ਅਪਰ 
ਜਾਨ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤਜੈਤਾ“ ॥੨੫॥ ਫੂਟੀ ਆਂਖ ਦੇਕ ਇਸ ਕੇਰੀ । ਕਾਨਾ 
ਅਹੈ ਪਕਰ ਲਿਹੁ ਹੇਰੀ”। ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਘੇਰਯੋ ਬਰਿਆਈ। ਇਤ 
ਉਤ ਵਿਰਤਿ ਛਪਨ ਹਿਤ ਥਾਈ ॥੨੬॥ ਧਾਇ ਧਾਇ ਕਰਿ ਦਯੋ ਹਰਾਏ। 
ਹਿਤ ਪਕਰਨਿ ਕੋ ਹਾਬ ਚਲਾਏ । ਗਹਿ ਕਰਿ ਆਨਜੋ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ । 
`_ਨਿਰਨੈ ਹਿਤ ਜੁਗ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਏਕ ਆਂਖ ਤੋ ਕਾਣਾ ਹੇਰਿ। 
ਨਸੋ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਫਿਰ ਵੇਰ” । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੂਬਹਿ ਸਿਖ ਸੋਇ। ਇਸ 
ਕੋ ਅਥਿ ਹਵਾਂਲ ਕ੍ਯਾਂ ਹੋਇ ?॥ ੨੮ ॥ ਵੈਵ ਜੈਂਗ ਤੇ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਭਯੋ 
ਮੇਲ ਇਸ ਭਾਂਗ ਬਡੋਰਾ । ਜਿਸ ਕੀ ਹੁਈ ਚਹੈ ਕੱਲਯਾਂਨਾ । ਤਿਹ ਮੋਜੋਗ 
ਆਪ ਸੋਂ ਠਾਨ” ॥੨੯॥ ਸ੍ਰੀ ਪੁਕੁ ਕਹਯੋ “ਜਨਮ ਬਹੁ ਧਾਰੇ। ਮਰਿ ਮਰਿ 
ਝਜੇ ਸਰੀਰ ਉਦਾਰੇ। ਤਉ ਨ ਤਯਾਗਤਿ ਨਿਜ ਰਜਧਾਨੀ । ਖੈਧ3 ਫਾਸ 
ਸਨੋਹ 'ਮਹਾਨੀ ॥ ੩੦ ॥ ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਤਕ ਟਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਪੰਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਢਿਮੀ ਉਤੇ ਗ ਗੰ ਲੁਬਦਾ ਜ ਹੈ। ਤਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਝੁ੩ਈ ਨਹੀ / “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। 
$ਰੈਡ ਨਾਮੀ ਬੇਹ । “ਨੌਰ ਬਾਂ ਜਾਣ ਲਈ) ਛਭਦਾ ਨਹੰਂ'। <ਜੇਰੇ ਜੇਰੀ । ਘਰ ਬਾਰ । “ਗਜ 
ਦਾ ਮੇਲ ਆਪ ਨਾਲ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 



-ਸ। ੮੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੯੯੯ ) ਸੈਲ ੧। ਅੰ < ੍ 

ਜਗ ਬੈਧਨ ਹਰੇ! । ਇਮ ਉਧਾਰ” ਖਗ ਕੋ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਆਗੇ ਹਿਤ 

ਅਖੇਰ ਕੋ ਚਲੋਂ ॥ ੩੧॥ _ਕੈਤਿਕ ਬਿਚਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ । ਉਤਰੇ 

ਸਿਵਰ ਤੁਰੈਗ ਲਗਾਏ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਚਹੁੰ ਘਾਈ । ਜੁਥਾ ਮੁਨੀਸ਼ਨ 

ਮਹਿ ਰਘੁਰਾਈ ॥੩੨॥ "ਏਕ ਸਿੰਘ ਭਗਤੇ” ਮਹਿ ਰਹੈ।ਬਾਲਿਕ ਤਾਂਹਿ 

ਆਤਮਜ ਅਹੈਂ। ਗਯੋ ਕਹੂੰ ਤੇ ਸੋ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸ਼ਰਨ 
ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥੩੩॥ ਤਤਛਿਨ ਕੋਤਿਕ ਚਨਕ ਉਬਾਰੇ । ਕਰੀ ਬਾਕੁਲੀ£ 

ਨੀਕੀ ਤਯਾਰੇ।ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ ਕਟ ਕਸਿ ਲੀਨਿ । ਸੁਤ ਕੋ ਤਥਾ ਸੁਚੇਤਾ 

ਕੀਨਿ ॥ ੩੪॥ ਕਮਰਕਸਾ ਅਪਨੇ ਸਮ ਕਰੋ । ਲੋਕਰਿ ਪ੍ਰੀਘਣੀਆਂ 
ਢਲਿ ਪਰਜੋ । ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਗਏ।ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿ 

ਭਏ ॥ ੩੫ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸਨਮੁਖ 

ਚਿਤ੯ । ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਿਹਾਰਾ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ _ਜੁਤ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਉਚਾਰਾ” ॥ ੩੬ ॥ ਬਾਲਿਕ ਨਾਮ ਕਹੋ ਕ੍ਯਾਂ ਧਰਜੋ ? ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ 

ਆਰੀ ਖਰਮੋਬੂਝਨ ਕਰਯੋ, ਉਢਾਰਤਿ ਸੋਈ'ਅਬਿ ਲੇ ਨਾਮ ਨ ਰਾਖਕੋ 
ਕੋਈ ॥ ੩੭ ॥ ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਉਢਾਰੋ । ਸੋ ਅਬਿ ਨਾਮ ਧਰਹਿਂ 

ਕਰਿ ਪਜਾਗੋਦਾਸ ਆਪ ਕੇ ਹਮ ਹੈਂ ਸਢਾਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਦਿਹੁ ਜਦ 

ਕਾ? ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨਾ/ਪ੍ਰੰਘਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ 
ਸੁਜਾਨਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਿਦਤਾਵਹੁਅਪਰ ਨਾਂਮ ਕੋ ਨਹੀ 

ਅਲਾਵਹੁ? ॥ ੩੯ ॥ ਸਿੰਘ ਪੂੁਮੁਦਤਿ ਭਯੋ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ।-ਸਤ ਕੀ ਛੇਮ 

ਲਈ ਸੈ ਧੁਰ ਤੋ੯-। ਪਰੀਘਣੀਆਂ ਲੋ ਸਿਖ ਬਰਤਾਈ । ਸ੍ਰਾਦਲ ਜਾਨਿ 

ਸਭਿਨਿ ਦੂੰ ਖਾਈ ॥ ੪੦ ॥ਪੁਨ ਭੋਜਨ ਨਿਸ ਮੰਹ ਕਰਿ ਖਾਨਾ । 

ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਂਨਾ/ਤਬਿ ਗਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹਇ ਦੀਨ।ਬਰ 
ਹੁਇ ਅੱਗ੍ਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਨ ॥ ੪੧ ।।'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਹਮ ਗਹਿਵਾਦੇ । 

ਚਿਰੈਕਾਲ ਬੀਤਾ ਇਸ ਥਾਏ' । ਇਨ ਕੋ? ਸਦਾ ਰਹੈ ਅਨੁਸਾਰੀ | 

ਜਥਾ ਬਤਾਇ ਤਥਾ ਕਰਿ ਕਾਰੀ॥ ੪੨੩ ॥ ਇਕ? ਇਕ ਬਾਨ ਕੈਦ ਮਹਿੰ 

ਡਾਰੇ । ਤਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਖੇਦ ਉਦਾਰੇਚਨਕ ਪੰਚ ਮਣ ਹਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। 

“ਨਿਸਤਾਰਾ । “ਨਾਮ ਪਿੰਡ । “ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੰਤ੍ਸੀ (ਜੇ ਅਜੈ) ਬੱਚਾ ਸੀ । ₹ਘੁੰਘਣੀਆਂ । 

ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਤਜਾਰ ਕੀਤਾ । <ਦਰਸ਼ਨ _ਕੀਤਾ । ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਛਣਾ ਕੀਤ 

ਦਊਸ ਸਿਖ ਨੇ ਉਚ।ਰਿਆ । ੯੮੪ ਦਰਗਾਹ 3“ । "“ਗਾਵ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ?ਤਾਨ ਦੇ । 

#ਫਿਰ ਸਾਈੀਆਂ ਦੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਦਲੀ । 1ਪਾਦਿਲ। 



`__ ਦੂ ਦਲ ਪਖ ਉਠ । ____( ੬੪੦੮) ਸੋਲ ੧। ਅੰ ੨, 
ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕਿਛ ਹਾਬ ਨ ਆਵੈ॥੪੩॥ਸੋ ਨਿਤ ਖਾਨੋ ਕਰਹਿੰ ਅਹਾਂਗ। _ 
ਰੁਕੇ ਰਹੈ ਸਹਿੰ ਕਸ਼ਰ ਉਦਾਰਾ । ਅਬ ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹ ਛੁਣਵਾਵਹ । 
ਕਸ਼ਟ ਕੈਦ ਤੇ ਆਪ ਬਚਾਵਹੁ ॥ ੪੪॥ ਛੁਟੇ ਵਿਰੈ' ਗਨ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਰੀ । 
_ਤਊ ਰਹੈਂ ਇਨਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ।ਬਹਿਲੋ ਬੈਸ ਉਚਾਰਹਿ ਜਥਾ । ਨਿਹਮੈਸੈ 
ਹਮ ਕਰਿਹੈਂ ਤਥਾ ॥੪੫॥ ਦੈਵਜੋਗ ਆਗਵਨ ਤੁਹਾਗਾ । ਜੋ ਅਬਿ ਕਸ਼ਟ 
ਨ ਜਾਇ ਹਮਾਰਾਂ ।ਪੁਨਹਿ ਕੌਨ ਸਮਰਥ ਛੁਟਕਾਵੈ । ਰਾਵਰਿ ਬਿਨਾ 

ਨ ਸੈਕਟ ਜਾਵੈ ॥ ੪੬॥ ਆਏ ਪਾਇ ਬਿਖਾਦ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੀਨਿ ਬੇਨਤੀ 
ਹਮ ਇਸ ਕਾਲਾ” । ਸੁਨਿ ਭੂਤਨ ਤੇ ਸੈਕਟ ਤਿਨ ਕੋ । ਬਸਤ ਉਤਾਰਿ 
ਉਘਾ(ਰ ਬਦਨ ਕੋ'॥੪੭॥ ਦੀਨੀ ਧੀਰਜ “ਚਿੰਤ ਪ੍ਰਹਾਨਹੁ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਛੁਟ 
ਵਹਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਠਾਨਹੁ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਸੁਨੀ ਸਭਿ ਗਾਥਾ”। ਇਮ ਕਹਿ 
ਸੁਪਤਿ ਭਏ ਜਗਨਾਬਾਂ ॥ ੪੮ ॥ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਇ ਉਠੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਾਤੀ । ਸੋਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਭਲਿ ਭਾਂਤੀ । ਦਿਵਸ ਚਢੇ ਗੁਰ ਕੋ ਢਿਗ ਆਏ। ਪੰਚਹੁਂ 
ਭ੍ਰਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ॥੪੯॥ਬੈਠਿ ਗਏ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਜਬੈ. ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਨਜੋ ਤਪ । “ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਪਕਰੇ ਰਾਸੀ। ਕਰਿ ਦਿਹ ਸਭਿ ਕੀ ਬੈਦ 

_ਖਲਾਸੀ ॥ ੫੦ ॥ ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ` ਨਰ ਖੋਟੇ । ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਛੋਟੇ, 
ਦੁਰਮਤਿ ਮੋਟੇ । ਨਿਤ ਮਾਨਹਿੰਗੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਰਾ । ਜਹਿੰ ਬਹਿਲੋ ਕਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ ॥ ੫੧॥ ਠਹਿਰ ਨ ਸਕੈ' ਬੀਜ਼ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਇਮ ਬਰ- 
ਤਹਿ ਆਇਿਸੁ 4ਮਿਹਨਤ ਕਰਹਿ ਈ'ਵ ਅਰੁ ਗਾਰੇ। ਅਪਰ 

“(ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀ ਕੀਤੀ-ਤਦ) ਕਪੜਾ ਲਾਹਕੇ 
ਤੇ ਮੂਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ (੮; ਜੀ ਨ) ”” । #ਪਪਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੂਘ ਘਨੇਰੇ” ਗੁਹੂ ਗ੍ਰੰਘ 
ਸਹਿਬ ਬਿਚ ਪਾਠ ਆਯਾ ਹੈ । ਮਹਾਨ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਲੋਕ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲ- 
ਤਕ. ਜੇ ਮਵਦੇ ਹਠ; ਰੂਹਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸ਼ਕਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ 
ਕਾਸ਼ਲਾ ਅਸੜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਐਸੀਆਂ ਵਯਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕ ਪਦਾ ਨਾਲ ਯਾਦ 
ਕਰਦਾ ਨੈ । ਅੱਜ ਕਲ ਬੀ ਕਈ ਟੇਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਛਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕੀਂ 
ਸਹੀ ਕਰਦ ਹਨ । ਪੇ” ਵਾਲੇ ਬੀ ਹੁਣ ਸਪਿਰਚਨੁਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿੱਦਲ ਦ੍ਰਾਰਾ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਗਲਤ ਖੋਜੰਦ > ਦਸ ਹੌਨ । ਪਟੈਤੂ ਜੀਕੂੰ ਆਮ ਨੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ _ ਪੁਵਿਜ਼ਤ 

੮੬ ਏੇ ਅਭੀ ਬੜਘਗੀੱਜਕੇ ਭਰਾਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇ. ਅਤਯੋਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਲ਼ ਇਹ ਬੀ 
ਯਾਦ-ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਲੇ ਇਿੱਤ ਮਨੱਖ਼, ਨਿਰਟੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਗਦਰ ਮਦ ਬ ਛਲ ਲਨ ਕੇ -ਹਨ। 

੭ << 



ਰੀ 0੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੦੧ ) ਨੈਨ ੧। ਅਸੂ ਭੈ. _ 

ਸਦਨ ਸਗਰੀ ਕਾਰੇ॥੫੨॥ਤਿਸ ਤੇ ਛੋਡਿ ਦੇਹੁ ਇਨ ਤਾਈਂ”। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈਂ । ਘੇਰਾ ਚਿਨਯੋ ਹੁਤੌ ਇਕ ਬਾਨ,ਗਹੇ ਰਹੈ' 

_ਝਹਿਂ ਸਮਰਬ ਵਾਨ' ॥ ੫੩॥ ਗੁਰ ਕੌ ਬਾਕ ਮਾਨਿ ਸਭਿ ਭਾਈ । ਆਇ 

ਲਿਕਾਰੇ ਤਹਿ ਸਮੁਦਾਈ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਰਖ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਹੋਵਾਂ । ਬਦਹਿੰ 

` ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ ॥੫੪॥ ਪੁਨ ਪੰਚਹੁੰ ਭ੍ਰਾਤਾ ਕੌ ਬੈਦਿ।ਗਏ ਜਬਹਿ 

_ਛਿਤ ਛੁਟਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰੰਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੈ ਦਿਨ ਤੀਨ। ਸਰੀ ਪ੍ਭੁ 

ਰਹੇ ਬਾਸਿ ਕੋ ਕੀਨਿ । ਪੁਨਹ ਪ੍ਰਤਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਕੀਨਸਿ ਭੇਰਾਂ 

ਕੂਚ ਗੁਸਾਈ” ਮ ੫੫ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਚਿੰਏ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਭਗਤੇ 

ਬਸਨ! ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੰਸੂ । ੨॥ 
ਰ੍ ੩ . [ਓਦਰ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ, ਸਿਉਰਾਵਾਂ; ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ] । 

ਦੋਹਵਾ॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਿਢ਼ਰਤੇ ਖੇਲਤ ਜਾਹਿ ਅਖੇਰ । ਕਿਤਿਕ 

ਕੋਸ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕ ਬੂਝਤਿ ਭੇ ਤਿਸ ਹੇਰਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ “ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ 

ਕੋ ਕਹਿਯਹਿ ਕੌਨ ? ਲਖਹੁ ਬਰਾੜ ਬਸਤ_ਇਹ ਜੌਨ” । ਹਾਥ ਬੈਦਿ 
ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । “ਬੈਦਰ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਕੇਰਾ ॥ ੨॥ ਸਿੱਖ ਬਿਦੇਸ਼ੀ" 

`_ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਾਏ । “ਇਨ ਤੋ ਅਦਭੁਤ ਬਾਕ ਅਲਾਏ । ਕਹਾਂ ਬੈਦਰਨਿ 

ਗਰਾਮ ਬਸਾਯੋ। ਬਨ ਬ੍ਰਿੱਛਨਿ ਬਾਸਾ ਜਿਨ ਪਾਯੋ?॥ ੩॥ ਤਿਨ ਤੋਂ ਸੁਨਿ 

_ਸੰਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪੁਨ ਭੇਦ ਬਤਾਏ।“ਬੈਦਰ ਗੋਤ ਨਰਨ 

ਕੋ ਅਹੈ। ਗਾਮ ਤਿਨੋ ਗਾਹਕ ਕੋ ਅਹੈਂ”॥੪॥ ਹੋਰਿ ਸਥਾਨ ਕੀਨਿ ਗੁਰ 
ਡੇਰ। ਉਤਰ ਤੁਰੈਗਨਿ ਤੇ ਤਿਸ ਬੇਰ।ਬਾਨ ਬਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਏ ਲਗਾਇ'। 

ਉਤਰੇ ਸਿੰਘ ਲਾਇ ਤਿਰ੍ਣ ਜਾਇ ॥੫॥ ਬੈਦਰ ਪੈਂਚ ਤਬੈ ਚਲਿ ਆਏ। 

ਰਸਤ ਘਿੱਤ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਲਯਾਏ । ਤਕ ਦਾਨਾ ਘੋਰਨਿ ਕੋ ਦੀਨਿ । 

ਅਸਨ ਜਬਾ ਰੁਢਿ ਅਚਵਨਿ ਕੀਨਿ॥੬॥ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਇ ਭਏ ਅਸਵਾਰਾ। 

ਚਵੇ ਗੁਰੂ ਮਗ ਖਿਲਤਿ ਸ਼ਿਕਾਰਾ। ਪਹੁੰਚਿ ਗਾਮ ਬਰਗਾੜੀ!` ਗਏ । 

_ਗੁਰ ਬਿਲੌਕਿ ਬਲ ਉਤਰਤਿ ਭਏ॥੭॥ ਤਹਾਂ ਕਪੂਰੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨੰਦ । ਸਾਥ 

ਕਪੂਰੇ ਬੈਰ ਬਿਲੀਦ । ਚਵਜੋ ਲਰਨ ਕੋ ਨਿਕਸਯੋ ਬਾਹਰ । ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ 

'ਸੂਨੇ ਪਿਖਿ ਜ਼ਾਹਰ ॥੮ ॥ ਹਟ3ੋ ਲਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਾ ।-ਸੇਵ ਕਰੰ- ` 

ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਕੂਤ । “ਨਮਸਕਜ਼ ਕਰਕੇ । "ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਜ ਵਿਚ ਪਰਦੈਸੀ ਸਿਖ 

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਂਦਰਂ ਦਾ ਪਿੰਗ ਹੈ। “ਭਾਵ ਪੋਲ ੰਨ ਦਿੱਤੇ ।__ _ “ਇਸੇ ਦਪਵੀ ਦੇ 
ਦੋ ਚਰਨ ਵੱਧ ਹਨ। _1ਪਾ:-ਬਨਗਾੜੀ । ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਗੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇਜੇ ਹੈ। 



ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੬੦੦੨) ਸੈਨ ੧। ਆ ੩ _ 

ਚਿਤ ਮਹਤ ਉਮਾਹਾ । ਆਨਿ ਮਿਲਕੋ ਪਗ । ਬੈਂਦਨ ਠਾਨੀ । ਸਭਿ ਸੁਧਿ 
ਲੋਭਿ ਖਾਨ ਅਰੁ ਪਾਨੀ ॥੯॥ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨ' ਹਿਤ ਹਯਨਿ ਅਨਾਯੋ। ਆਪ 
ਖਰੇ ਹੁਇ ਸਭਿਨਿ ਪੁਚਾਯੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਿ ਬਹੁਤੇਰੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਿ 
ਬਿਸਾਲ ਡਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੧੦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਆਇ ਕਰਿ ਬੈਸਾ। 
ਪਰਖਜਯੋ ਭਾਉ ਰਿਦੋ ਮਹਿ ਜੈਸਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਹ ਸੈਗ ਬਖਾਨਾ।“ਛਾਂਗ” 
ਅਨਾਵਹੁ ੫ਸ਼ਟ ਮਹਾਨ? ॥ ੧੧ ॥ ਮਾਨਿ ਹੁਕਮ ਤਤਕਾਲ ਅਨਾਯੋ । 
ਝਟਕਾ ਤੁਪਕ ਸਾਥ ਕਰਿਵਾਯੋਆਮਿਖ ਕੋ ̀ਸੁਧਾਰਿ ਕਰਿ ਤਜਾਰੇ । ਡਾਰਿ 
ਮਸਾਲੇ ਬਿਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ॥ ੧੨॥ ਕਰਿ ਅਹਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਅਚਵਾਯੋ । 
ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਫ ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਤਾਯੋ/ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ! ਚਵਯੋ ਲਰਨ 6 ਕੈ ਕਾਰਨ। ਨਿਕ- 
ਸਤਿ ਰਾਵਰ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰਨਿ ॥੧੩॥ ਦਰਸ ਲਾਲਸਾ ਕਰਿ ਹਟਿ ਰਹਜੋ। 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ - ਰੂ ਸ਼੍ਰੋਯ ਤਿਸ ਕਹਜੋ” । “ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਕਰਹਿ ਚਵਾਈ । 
ਆਨਿ ਮਚਾਵਹਿ ਇਹਾਂ ਲਰਾਈ ॥ ੧੪॥ ਰੋਂਣ ਕਰਿਬੇ ਤੁਮ ਗਮਨਹੁ 
ਨਾਂਹਿ। ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਨਰ ਸਭਿ ਜਾਹਿਂ। ਅਰਹਿੰ ਲਰਹਿੰਗੇ ਹਾਰਹਿੰ 
ਠਾਂਹੀ”। ਰਾਖਹਿੰ ਰੋਕ ਕਗੰਹੈ ਬਲ ਤਾਂਹੀ ॥੧੫॥ ਜੋ ਨਹਿ ਬਰਜਕੋ ਰਹੈਂ 
ਸਦਨ ਮਹਿੰ੧ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸਹਿੰ' ੧ਤੀ ਰਣ ਮਹਿੰ। ਯਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨ ਤੋ 
ਕਹੁ ਜਾਨਾਂ । ਪੁਨਹਿੰ ਲਰਹੁ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਮਹਾਨਾਂ ॥ ੧੬ ॥ ਢਤੇ ਰਿਪੁਨਿ 
ਤੇ ਘੁਪਤਿ ਹੋਇ?। ਸੁਨਤਿ ਗੁਰੂ ਤੋ ਹਰਖੜੋ ਸੋਇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਕੈ 
ਪਗ ਨਮੋ । ਉਠਿ ਘਰ ਕੋ ਗਮਨਜੇ' ਤਿਹ ਸਮੋ ॥੧੭॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ 
ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਭੋਰ ਹੁਇ ਆਈ । ਕੁਛ ਦਲ ਤਬੰਹਿ 
ਕਪੂਰੇ ਕੇਰਾ । ਆਨਿ ਸੁ ਲਰਜੋ ਸ਼ਰੀਕੇ ਝੇਰ।੧੮॥ਸਕਲ ਗਾਮ ਕੇ ਬੀਰ 
ਪਠਾਏ। ਆਪ ਨ ਗਯੋ ਰਹਜੋ ਘਰ ਥਾਏ । ਕੋਠੇ ਅੰਤਰ ਹੋਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਬੈਠਿ 
ਰਹਜੋ ਕਰਿ ਮੌਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੧੯॥ਵਹਿਰ ਪਰ3 ਘਮਸਾਨ ਲਰਾਈ।ਜ੍ਰਾਲਾ- 
ਬਮਣੀ ਜਾਲ ਚਲਾਈ । ਡਰਤਿ ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਤੇ ਤਿਸ ਦਾਰਾ । ਰਿਸ ਧਰਿ 
ਪਤਿ ਸੋ ਨਿਠੁਰ ਉਚਾਰਾ॥੨੦॥#ਸਿਰ ਕੀ ਪਾਗ ਸ਼ਸਤ੍ ਨਿਜ ਸਾਰੇ।ਮੁਝਕੋ 
ਦੇਹ ਕਰੋਂ ਤਨ ਧਾਰੇਪਹਿਰਿ ਘਾਘਰੀ ਲੇਹੁ ਛਲੋਟੀ'। ।੯ਰਹ ਬੈਠਿ ਹਇ 

੧ਬੱਕਰਾ । ਰਾ । ਤਿਸਦੀ ਸ਼ ਸੁਖ ̀ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ । ਥ(ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇ) ਜੇ ਜੇ ਅੜਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਰਾਰਨਰੇ 
ਨਹੀਂ । ੯ਜ ਤੂੰ ; ਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਘਰ ਵਿਚ । 'ਤੇਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਵਸ਼ਰੀਕੇ 
ਦਾ ਬਗੜਾ ਕਰਕੇ । “ਫੋਛਣ, ਸਿਰ ਦੀ ਜ ਨਾਨੀ ਚਾਦਰ । #ਇਹ ਹੋਣ੍ਹਾਰ੍ ਦੱਸੀ ਹੈ ( 



ਨ] ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਦਜ । ( ੬੦੦੩ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ਤੇ, 

ਬਾਤ ਨ ਖੋਰੀ' ॥੨੧॥ ਆਇ ਸ਼ਰੀਕ ਲਰੇ ਘਰ ਦ੍ਰਾਰੇ । ਤੂੰ ਬੈਠਯੇ ਛਪਿ 

ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ । ਕੁਲ ਕੀ ਲਾਜ ਹਾਨ ਕਰ ਬੈਸਾ।ਤਨ ਬਿਹੈਡਕਾ”ਹੋਵਤਿ 

ਜੈਸਾ? ॥੨੨॥ ਇੱਤਕਾਵਿਕ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਜਬਿ ਕਹਗੋ । ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 

ਉਰ ਸਹਤੋ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਇ ਤੁਰੇਗਮ ਚਵਜੋ । ਮਚਯੋ ਜੁੱਧ ਰਸ ਬੀਰਹਿ 

ਬਵਜੋ ॥ ੨੩ ॥ ਜਾ ਲਰਯੋ ਰਣ ਮਹਿ ਹਯ ਵੇਰਾਂ । ਰਿ੫ ਹਲਾਇਿ ਹੇਲਾ 

ਬਡ ਗੇਰਾ । ਦਿਯੇ ਪਲਾਇ ਦੂਰ ਲਗਿ ਗਏ । ਠਹਿਰ ਅਰੇ ਅਰੁ ਧੀਰਜ 

ਕਿਏ5॥ ੨੪॥ ਤਜੀ ਤੁਵੈਗ ਪੁੰਜਾਂ ਇਕ ਸੈਗ। ਗੁਲਕਾਂ ਲਗੀ ਬੇਗ ਤੇ 

ਅੰਗ । ਗਿਰਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਕੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਲਜਾਇ ਉਠਾਇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ 

ਛਾਲਾ॥੨੫॥ਇਕ ਸਨਬੈਧੀ ਤਿਸ ਕੌ ਧਾਯੋ । ਸਿਮਰਤਿ ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਢਿਗ 

ਆਯੋ । ਬੋਲਕੋ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸੋਇ । “ਮਰਜੋ ਚੌਧਰੀ ਬਰਜਯੋ ਜੋਇ 

॥ ੨੬॥ ਰਾਵਰਿ ਬਚਨ ਮਾਨਿ ਨਹਿ ਰਹ੧ੋ । ਨਿਕਸਕੋ ਲਰਨ; ਨਿਠੂਰ 

ਭ੍ਰਿਯ ਕਹਜੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਜੋ “ਮਰਜੋ ਨ ਸੋਇ” ।ਸੁਨਿ ਸੋ ਕਹੈ ਗਯੋ 

ਮਿਤਿ ਹੋਇ” ॥੨੭॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਯੋ “ਨਹੀਂ' ਮਿਤ ਹੋਵਾਂ । ਸੁਨਿ ਸੋ ਕਹੈ, 

੪ਮਰਸੋ ਦ੍ਹਿਗ ਜੋਵਾ” । ਤਿਰਿਤੀ ਬਾਰ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਬਖਾ੭ । “ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ 

ਤਜਾਗੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ ੨੮ ॥ ਸੋ ਬੋਲਯੋ “ਨਿਸ਼ਚੈ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ'। ਤੀਨ ਬਾਰ 

ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਹਟਾਈ। ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਸ਼ਟ ਖੋਲਿ ਕਰਿ ਭਾਖਾਂ । “ਤਿਸ ਕੌ 

ਭੋਰ ਹਮਹੁ ਗਹਿ ਰਾਖਾ ॥ ੨੯॥ ਨਹਿ ਬਚ ਮਾਨਾ; ਸੋ ਅਬਿ ਛੋਰਾਂ । 

ਨਾਂਹਿਤ ਜੀਵ ਉਠਤਿ ਜੁਤਿ ਜੋਰਾ੧ਨਿਜ ਮੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿ ਰਾਖਜੋ ਰੋਕ।ਹਿਤ 

ਜਿਵਾਇਬੇ ਕਰਨ ਅਸ਼ੋਕ ॥੩੦॥ ਸੱਤ ਬਚਨ ਤੈ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਮਾਨਯੋ $ 

ਮਰੜੋ ਜਿਵਾਵਤਿ') ਸੋ ਤੈਂ' ਹਾਨਯੋ”। ਰੁਦਤਿ ਗਯੋ ਮਿਲਿ ਕੀਨਸਿ ਦਾਗ 

ਭਯੋ ਚੌਧਰੀ ਤਤਛਿਨ ਸ਼੍ਰਾਹ ॥ ੩੧॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । 

ਭਾਰੇ ਜ਼ੀਨ ਹਯਨਿ ਸਮੁਢਾਈ । ਕਰਯੋ ਕੂਚ ਚਲ ਪਰੈ ਅਗੇਰੇ। ਕਿਤਿਕ 

ਕੋਂਸ ਉਲੰਘ ਜਿਸ ਬੇਰੇ/੩੨॥ ਬਹਿਵਲ” ਤੇ ਸਿਉਰਾਸੀ/ 1ਨਾਮੂ । ਕਰੇ 

ਥਿਲੋਕਨ ਜਬਿ ਏ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਡੇਰਾ ਕਰਤਿ ਭਏ ਸੁਭ ਥਾਨ । ਸਨੌ ਸਨੋ 

੧(ਫ੍ਰ) ਲੂਕਕੇ ਏ ਨੋ ਤਾਂ ਗਲ ਮਾੜੀ ਨਾ ਟੋਵੈ (ਭਾਵ _ਮਰਦ ਹੋਣੇ ਲੁਕ ਝੈਣਣਾ ਖੋਣਾ ਹੈ) । 

ਕਰਾ । "ਪਰ ਕੁਬ ਵੇਰਾਂ) ਰੁਕਕੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਠੈ ਅੜ ਪ£ । “ਹਟ ਨਹੀ ਰਹਿਆਂ ਸੀ । 

` ਜੀਵ ਦਾਤਮਾ । =ਬਲ ਨਾਲ । ?ਅਸੀਂ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ । "ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ੯ਨਾਅ ਹਨ 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ । ੫॥-੯ਜ। 7ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਸਿਉਰਾਮੀ” ਹੈ,ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। 



_ ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। ___( ੬੦੦੩) ਜੋਨ ੧। ਅੰਨੂ ਤੋ, 

ਪਹੁੰਚੇ ਸਭਿ ਆਨਿ॥੩੩॥ਪਹਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਕੋ ਭਯੋ । ਮਾਦਿਕ ਤਬਿ 
-ਅਨਾਇ ਛਕਿ ਲਯੋ । ਦੋਦੇਵਾਲ ਤਾਲ ਕੋ ਨਾਮੂ । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਸੁਨਿ ਜਲ 
ਕੋ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੩੪ ॥ ਹੇਤ ਸੁਚੇਤੇ ਤਿਸ ਢਿਗ ਗਏ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਤਹਾਂ 
ਕਰਿ ਲਏ । ਏਕ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਰਕ ਤਬਿ ਆਵਾ । ਸ਼ਮਸ਼ ਸੇਤ ਸੇਤਹਿੰ 
ਪਹਿਰਾਵਾ" ॥੩੫॥ ਸਹਸ ਤਰੋਵਰ”" ਦੀਰਘ ਖਰਯੋ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਤੇ ਬਾਸਾ 
ਕਰਯੋ । ਤਹਿ ਤੇ ਨਿਕਸਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਪਗ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋ॥ ੩੬ ॥ ਤਿਸਕੋ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕੀਆ/ਰਾਜ਼ੀ ਹਹਿਂ ਉਸੈਨ ਖਾਂ 
ਮੀਆਂ ! ਸੁਨਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੀਰਘ ਧਾਰਾ । “ਰਾਜ਼ੀ ਆਜ _ਬਿਸਾਲ? 
ਉਚਾਰਾ ॥੩੭ ॥ “ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਅਲਾਹਿ ਖ਼ੁਦਾਇ । ਕਰਿ ਦੀਦਾਰ ਅਧਿਕ 
.ਸੁਖ ਪਾਇ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਰਹੜੋ । ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਆਜ ਮੈਂ ਲਹਯੋ 
॥ ੩੮ ॥ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲ ਮੋਹਿ ਕੱਲਯਾਨ। ਭਈ ਦੂਖ ਪਾਪਨਿ ਕੀ ਹਾਨਿ?। 
ਜਬਿ ਗੁਰ ਹਟੇ ਆਇਬੇ ਡੇਰੇ । ਕਰਿ ਸਲਾਮ ਸੋ ਹਟੜੋ ਪਿਛੇਰੇ ॥ ੩੯ ॥ 
ਤਬਿ ਸਿੱਖਨ ਬੂਝਯੋ ਪਹ ਕੌਨ ? ਉੱਜਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾਯੋ ਜੌਨ । ਕਰ3ੋ 
ਸਲਾਮ ਆਪ ਕੋ ਜਬੈ । ਛਪਜੋ ਬਿਲੋਕਤਿ ਹਮਰੇ ਤਬੈ” ॥੪੦॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਯੋ “ਘਾਲ ਇਨ ਘਾਲੀ। ਕਿਸੂ ਕਰਮ ਫਲ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲੀ। ਅੰਬਿ _ 
ਕੈਡਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੱਲੜਾਨ।ਜਾਇ ਭਿਸਤ ਸੂਖ ਪਾਇ ਮਹਾਨ॥੪੧॥ 
ਤਬਿ ਗ੍ਰਾਂਮਨਿ ਕੇ ਨਰ ਗਨ ਆਏ।ਕੁਛਕ ਰਸਤ ਪਿਤ ਆਂਦਿਕ ਲਯਾਏ। 
ਬਦਨ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਬੈਸੇ । ਕਰ ਕੋ ਜੋਰਿ ਭਨੈ ਬਚ ਐਸੇ॥ ੪੨॥ 
“ਕੋਤਿਕ ਦੇਗ਼ ਸਮੀਪ ਕਗਾਵਹੁ' । ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖਨਿ ਸਦਨ ਪਠਾਵਹਾਂ । 
ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਇਕ ਇਕ ਸਿਖ ਜਾਇ ।ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਪੁਨ 
ਆਇ?”॥ ੪੩॥ ਜੇ ਸਿਖ ਸੁਢ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾ । ਸੋ ਨਹਿ ਗਮਨੈ 
ਕਿਸੂ ਅਗਾਰਾਂ । ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਘਰ 
ਤਿਨਹੂੰ ਸਿਧਾਏ॥੪੪॥ ਇਕ ਇਕ ਸਿਖ ਇਕ ਇਕ ਘਰ ਗਯੋ । ਜਾਇ 
"ਦਾੜ੍ਹਾ ਬੀ ਦਿੱਟਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੀ ਢਿੱਵਾ ਹੈ । “ਸਰੀਂਹ ਦਾ ਬਿੱਛ । ਸਾੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਦੋਂ 
ਗੇ ਲੁਕ ਗਿਆ । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਸੀ ਜੋ 
ਮੁਕਤ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ `ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ 
ਵਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਇਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕਲਸਾਣ ਹੋ ਜਏਗੀ । “ਕੁਥਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਗਰ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। 5ਤੇ ਕੂਬ ਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ (ਭਾਵ ਸਾੜੇ) ਘਤੀ' ਘੋਲ ਦਿਓ । 



ਮਰ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। (੬੦੦੫ ] ਐਨ ੧ੰ.। ਲੀ ਤੈ, 

ਸਕਲ ਭੋਜਨ ਤਹਿੰ ਕਯੋ। ਇਕ ਬਨ ਤੋਂ ਦਾਚਿੱਦ੍ਰੀ ਮਹਾਂ” । ਕਰਨ 

ਅਹਾਰ ਸੁ ਪੱਯਹਿ ਕਹਾਂ ॥ ੪੫ ॥ ਕਹਜੋ ਸ਼ਰੀਕਨਿ “ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਯਾ- 

ਵਹੁ । ਏਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਲੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਾ । ਸੋ ਸਿਖ ਲੋ ਸਿਖ ਕੋ ਘਰ ਗਯੋ । 

ਨਿਜ ਬਾਸਨ ਧਰਿ ਕਰਿ ਥਿਰ ਭਯੋ॥ ੪੬॥ ਊਪਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿ ਨਿਜ 

ਖੇਸ। ਤਰੇ ਬਿਛਾਯੋ ਭਾਉ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਬੈਠਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਆਨੇ 

ਪੀਲੂ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਅਹਾਰੇ ॥ ੪੭ ॥ ਨੀਰ ਭਿਗੋਇ ਨਰਮ ਬਹੁ ਕਰੇ । ਸਿਖ ਨੰ 

ਸਿਖ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੇ । ਖਾਇ ਚੁਲਾਂ ਪਢਿ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ । ਚਲਿ ਆਯੋ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ॥੪੮॥ ਗਯੋ ਪੁਚਾਇ ਸੈਗ ਸਿਖ ਹੋਊ। ਸਿਖ ਨੰ ਕਰਯੋ 

ਹਫਾਵਨਿ ਸੋਊਜਬਿ ਸਭਿ ਆਇ ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਤੀਰ ।ਬੂੜਨ ਕੀਨੇ ਗੁਨੀ 

__ ਗਹੀਰ ॥ ੪੯ ॥ “ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤੁਮ ਖਾਯੋ ? ਅਪਨੇ ਅਪਨੋ ਦੇਹ 

ਬਤਾਯੋ! । ਕੋਊ ਕਹੈ “ਰੋਟਕਾ ਛਾਛੀ”। ਕੋ ਬੋਲਯੋ ਓਖਿਚਰੀ ਦਧਿ ਆਛੀ” 

॥੫੦॥ ਕੌ “ਪਾਇਸ, ਕੌ ਕਹਿ “ਬਹਿ ਪਈ।“ਜਵ ਕੀ ਦੋੜ”” ਕਿਨਹੁ 

ਅਚਿ ਲਈ । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕੀਨ ਬਤਾਵਨਿ । ਕਰਜੋ ਜਾਇ_ ਜਸ 

ਜਸ ਘਰ ਖਾਵਨਿ ॥ ੫੧॥ ਸੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਾ । /ਤੈ' ਕ੍ਯਾ 
ਅਢੜੋ, ਕਹਾਂ ਸਿਖ ਦੀਨਾ?।ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹਜੋ “ਮੈਂ ਨੀਕਾਂ। ਭੋਜਨ 

ਛਕਤੋ ਭਾਉ ਪਿਖਿ ਜੀਕਾਂ ॥੫੨॥ ਸਗਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਅਸ ਖਾਜੋ। 

ਆਜ ਜਬਾ ਸਿਖ ਨੇ ਅਚਵਾਸੋ । ਪੁਰ ਜਨ ਤਹਾਂ ਸੁਨਤਿ ਬਿਸਮਾਏ । 

੪ਤਿਸ ਘਰ ਕੁਫ ਨਹ, ਕਯਾ ਇਨ ਖਾਏ ॥੫੩॥ ਫਾਕੇ ਪਰ ਢਾਕਾ ਤਿਸ . 

ਹਹ। ਕਿਤ ਤੇ ਆਨਿ ਅਚਾਯੋ ਤੋਹਿਂ । ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ “ਸਿਖ ਲੋਹੁ ਹਕਾਰੇ। 

ਬੂਬਹਿ ਤਿਹ ਕਯਾ ਦੀਨ ਅਹਾਰੇ ?॥੫੪॥ ਉਠਿ ਰਾਹਕ ਤਿਹ ਲਯਾਇ 

ਬੁਲਾਇ।ਪੂਛਕੋ ਗਰਾਂਤੈ ਕਹਾਂ ਖੁਵਾਇ£। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਹੁਇ ਨੰਮ੍ਰਿ ਬਖਾਨੀ। 

ਓਦੀਨ ਕਟੋਗਾ ਮੈਂ ਭਰਿਪਾਨ॥੫੫॥ਸੋ ਪੀ ਕਰਿ ਸਿਖ ਉਠਿ ਇਤ ਆਜ਼ੋ। 

ਹੁਤੋ ਢਾਰਿਦੀ ਨਹਿ ਕੁਛ ਪਾਯੋ” । ਕਰਜੇ ਹੁਕਮ ੪ਸਚ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਕਹੈਂ 

ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋ ਸਿਖ ਜਿਮ ਹਿਤ ਚਹੈਂ? ॥ ੫੬ ॥ ਸਿਖ ਨੰ ਸਾਢ ਕਹਯੋ ਤਿਸ 

੧ਭਾਵ ਇਕ ਸਿੱਖ ਐਸ. ਸੀ ਜੈ ਧਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਬ ਸੀ । ਕਕਿ
ਸੇ ਠੇ ਖੀਰ, ਕਿਸੈ ਦਹੀ 

(ਨਾਲ ਟੋਫੀ) ਪਾਈ (ਦੱਸੀ) । [ਬਹੀ=ਮੱਸਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਹੀ ਰਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੰਡਕੇ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੀ, ਬੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] । ੩ਦ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਕੇ ਵਿਚ ਘਿਉ ਲਾਕੇ 

ਪਕਾਉੀ, ਪ੍ਰੈਂਠਾਂ। “ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ । “ਪਾ:-ਬਹਿ=ਬੇਹੀ; ਬਾਸੀ । 



ਟ੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ੍੫ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੦੬ ) ਐਨ ੧ । ਅਸੂ ਬ, 

ਬੇਰੀ । “ਹਤੀ ਕੋਕੜਾਂ ਪੀਲੁਨਿ” ਕੋਰੀ?। ਗੁਰੂ ਕਹਕੋ ਪਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ; ਪੈਨ”। 
ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਕੋ ਭਦੇ ਪ੍ਮੈਨ ॥ ੫੭ ॥ ਅਸ 3; ਸਿਖ ਭੀ ਬਿਚ ਪੰਥ ਸੁਹਾਇਂ । 
ਸਤੀ ਦੇਹਿ ਸੈਤੋਖੀ ਖਾਇ । ਸਿਖ ਛਿਗ ਹੋਇ” ਅਚਾਵਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਤੋ 
ਦੂਖਨ ਜਾਨਹੁ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ ॥੫੮॥ ਨਿਰਧਨ ਗਿਖ ਤੇ ਜਾਹ ਨੀਕਾ£। 
ਦੋਸ਼ ਲਖਹ ਅਚਵਹਿ” ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ।ਯਾਂ ਤੇ ਭਾਵ“ ਮੂਲ ਹੀ ਜਾਨ। ਅਚਨ 

ਅਚਾਵਨ ਬਿਧਿ ਪਹਿਚਾਨ” ॥ ੫੯ ॥ ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਥਮ 
ਐਨੇ 'ਸਿੱਖਨਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅੰਸੂ ॥ ੩ ॥ 

[ਕੋਟ ਕਪੂਰੋ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਕਰਜੋ ਕਰਚ ਤਹਿ ਤੇ ਚਢੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਇ। ਗਏ ਕਪੂਰੇ 

ਕੋਟ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗ ਸਮੁਦਾਇ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਕੇਤਿਕ ਪੁਰਿ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਦੂਗ 
ਹੇਰੀ ਬਇੰ ਉਚਿਤ ਜਹਿਂ ਰੂਰ । ਭੋਰਾ ਕਰਜੋ ਤੁਰੈਗ ਲਗਾਏ । ੜ੍ਰਿ 
ਈ'ਧਨ ਇਕਠੇ ਕਰਿ ਲਯਾਏ॥੨॥ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ।ਕੇਤਿਕ 

ਦਰਸਤਿ ਹੈਂ ਨਰ ਆਨਿ । ਖਬਰ ਕਪੂਰੇ ਕੇ ਢਿਗ ਗਈ।ਮਿਲਿਬੇ ਕਾਰਨ 
ਤਯਾਰੀ ਕਈ ॥ ੩॥ ਘੋੜਾ ਏਕ ਵੰਗਾਰ ਬਨਾਯੋ । ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਉਪਾਯਨ 
ਲਜਾਯੋ । ਕੋਤਿਕ ਨਰ ਲੋ ਕਰਿ ਨਿਜ ਸਾਥ । ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਇ ਖਿਖੇ ਗੁਰ 

`ਨਾਬ ॥੪॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰੀ।ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਬੈਠਯੋ ਤਿਸ ਘਰੀ। 
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ (ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨਾ॥ 
੫॥ “ਕਹਹੁ ਕਪੂਰਾ ਆਯੁਧ ਧਰੇ । ਧੀਰ ਬੀਰਤਾ ਕੇਤਿਕ ਕਰੇ ? ਰਣ ਕੀ 
ਚੋਂਪ ਬਿਸਾਲ ਕਿ ਨਾਂਹੀ ? ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਰ ਪਰਮਪਦ ਪਾਹੀਂ? ॥੬॥ ਕਹੜੋ 
ਕਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਬ। 4ਛਹ ਜਗ ਨਾਬ ! ਆਪ ਕੇ ਹਾਥ। ਧੀਰ ਬੀਰ ਕੌ 
ਭੀਰੁ ਬਨਾਵਹੁ੧ਭੀਰੁ/ਨ ਤੋ” ਬਹੁ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵਹੁ॥7॥ “ਭਲਾ ̀  ਕਪੂਰੇ ਭਲਾ 
ਕਪੂਰੇ।ਬੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ £ਰੇ। “ਵਹਿਰ ਅਖੋਰ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਕੋਰਾ” 
ਕਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਗਮਨ ਫਿਰਹਿ ਬਹੁ ਫੇਰਾ ?!॥ ੮॥ ਕਹੈ ਕਪੂਰਾ “ਕੂਕਰ 
ਬਾਜ। ਰਾਖੋਂ ਮੈਂ ਅਖੇਰ ਕੋ ਸਾਜ । ਸ਼ਿਕਰੇ ਜੁਰਰੇ ਆਵਿ ਘਨੌਰੇ। ਅਨ- 
ਵਾਏ ਦੇ ਦਰਬ ਬਡੋਰੇ ॥ ੯ ॥ ਬਡੇ ਬਿਹੈਗਨਿ ਜਾਨਿ ਨ ਦੇਤਿ । ਬਲ ਤੋ 
ਪਟ ਕਰਤਿ ਗਹਿ ਲੋਤ” । ਇੱਤਕਮਂਦਕ ਬਾਤੈ' ਕੁਛ ਔਰ ਕਰਤਿ ਭਏ 
“ਪੀਲੂ ਦੀਆੰ ਭੁਗੜੀਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਪੀਲ੍ਹ [ਕੋਕਨ=ਨੁੱਕੀ ਪੀਲੂ | । ੧ਸਿਖ ਪਾਸ (ਪਦਾਰਥ) 
ਹੋਵੇ 4 “ਚੋਗਾ (ਟੇਜਨ) ਮੰਗੇ । “ਘਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਣੋ । ਪ੍ਰੇਮ। $ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 
ਹ।?ਕਾਇਗਾਂ ੩ “ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੂ ੨ ਕਿਸਦਾ ਕਰਦ। ਹੈ'ਊਂ੯ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਕੇ ਬਹ੩ ਵਿਰਦ' ਹੈ'ਊ। 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦92) ਲਬ । ਸੀ. 

ਸੋਢੀ ਸਿਰਗੌਰ॥ ੧੦ ॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਉਠਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾਂ । ਸ 
ਦੇਖਤਿ ਦਰਗ ਬਿਚਾਰਾ -ਜੇ ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਕਪੂਰਾ ਕੋਟ । ਲਾਖਹੂ ਤਰਕ 
ਤਹਿ ਗਹਿ ਓਟ ॥ ੧੧॥ਚਿਤਵਤਿ ਰਹੇ ਬਿਤੀ ਤਹਿ ਗਾਤੀ । ਸੋਚ 
ਬ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਤੀ।ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ। ਸ਼ਸਤ ਬਸਤ੍ਰ 
ਤੇ ਸ਼ੁਭਤਿ ਘਨੌਰਾਂ ॥੧੨॥ ਲਰ ਨਾਰੀ ਗਨ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੋਰੇ । ਧਾਇ ਅਗਏ 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ । ਚਾਵਲ ਚੂਨ ਘਿ੍ਤਾਦਿਕ ਲਜਾਵੈ' । ਦੇਗ਼ ਬਿਖੈ ਦਧਿ 
ਦੂਧ ਸੁ ਪਾਵੈਂ ॥ ੧੩ ॥ ਭਾਉ ਪੋਮ ਤੋਂ ਧਰਹਿੰ ਦਰਸ ਕਰਿ। ਬੈਦਹਿ ਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦ ਹਰਖ ਧਰਿ । ਇਕ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਲੋ । ਬਹੁਚ 
ਕਪੂਰ ਚੌਲਿ ਕਰ ਆਯੋ ॥੧੪॥ ਦੀਰਘ । ਜਾਮਾ ਜਿਸ ਗਰ ਪਰਜੋ । ਚਾਲ 
ਸ਼ੀਘ ਤੇ ਬਹੁਬਿਸਤਰਜੋ' । ਹਾਥਨਿ ਸਾਥ ਮੈਭਾਰਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਚਲਭਿ 
ਉਡਾਵਤਿ ਰਜ ਮਗ ਮਾਂਹੀ॥੧੫॥ਤਿਮ ਹੀ #਼ੰਤਿਗਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ। %- 

ਹਤਿ ਅਪਨਪੋ ਸਭਿਨ ਦਿਖਾਯੋ । ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਕੌ ਦੇਖਿ ਆਇ 
ਉਡਾਵਤਿ ਧੂਲਿ ਵਿਸ਼ੇਖ॥੧੬।/ਚੌਧਰਿ! ਚਲਹੁ ਅਦਬ ਕੋ ਸਾਬ । ਗਰਦੇ 
ਉਡਤਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਨਾਥ । ਬਸਤੁ ਮੈਣੋਂ ਚ ਪਸਾਰਹੁ ਨਾਂਹਿ । ਸਰਲ ਭਰਲ 
ਹੁਇ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਜਾਹਿੰ।੧੭॥ ਸਹਤ ਅਦਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿ੧ ਤਜਿ 
ਕਰਿ ਮਨ ਕੌ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਖ।ਸਿੰਘ ਬਾਕ ਸੁਨਿਕਰਿ ਜਨੁ ਢਾਵਾਮਨ ਬਨ 
ਕੋ ਲਗਿ ਅਧਿਕ ਜਲਾਵਾ ॥੨੮॥ ਕਿਥੋਂ ਜ੍ਰਲਤਿ ਮਨ ਦੀਪਕ ਨਜਾਈਂ% 
ਸਿੰਘ ਬਾਕ ਬਹੁ ਬਾਯੁ ਬੁਛਾਈ'। ਰਿਸ ਜੁਤਿ ਚਿਤ ਭਾ ਲਖਿ ਅਪਮਾਨਾ। 
ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ ਨ ਸਕੈ ਬਖਾਨਾ॥੧੯॥ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਹਦ ਬੋਦਨ ਠਾਨੀ। 
ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਤਬਿ ਭਾ ਮਨ ਹਾਨੰ॥ਇਕਪ੍ਰਯਐਕ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਬਿਰੇ।ਦੁਤਿਯੇ 
ਪਰ ਪ੍ਰਭੁ ਆਯੁਧ ਧਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਨਿਰਮਲ ਚੈਦ੍ਰਹਾਸ 'ਖਰਾਂ_ ਧਾਰਾ” । 
ਧਾਰਾ ਗੁਨ ਕੁਦੈਡ? ਬਡ ਭਾਰਾ । ਤਰਕਸ਼ ਭਰੇ ਖਰੇ ਕਰਿ ਤੀਰ। ਤੀਰ" 
ਸੁਹਾਵਤਿ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥੨੧॥ ਏਕ ਚਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਵਿਰੈ। ਦੂਸਰ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਊਪਰ ਵ੍ਰੈ । ਹੇਰਿ ਕਪੂਰਾ ਤਰਕਤਿ ਭਾਖੇ । “ਭਲੋ ਬਨਾਇ 
“ਛੇਤੀ ਚਲਨ ਨਾਲ (ਜਾਮਾ) ਬਹੁਤ ਵੈਲਦਾ ਹੈ । “ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਕੀਕੂੰ ਦਰ ਚਿਹਾ ਹੈਂ । (ਅ) 

` (ਰੋਕਾਰ, ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਿੱਧਾ ਕਿਸਤਟ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ੯ਅਬਵਾ 
(ਕਪੂਲੈ < ਦਾ) ਮਨ ਦੀਵੇ ਵਾਂੜ੍ਰ (ਜਗ ਰਿਹਾਂ ਸੀ) । “(ਮੇਲਾਗਰ) ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਕ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿੱਘੀ 
ਵਾਯੂ ਨੇ ਬੁਬਾ ਦਿੱਤਾ । ੬ਵਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ । “ਦਿੱਲ ਸਹਿਤ ਧਨੂਖ । "?ੌੜੇ । 

ਐਪਾ-ਖਘਗ । 



॥| ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੦੮) ਐਨ ੧। %੧ ੪, 

ਸ਼ਸਤ੍ ਇਹ ਰਾਖ ॥ ੨੨॥ ਰਾਵਰਿ ਸਿਰ ਪਰ ਢਾਮਰ ਵੇਰਤਿ । ਇਹ ਤੋ 

ਰੀਤਿ ਆਦਿ ਕੀ ਹੇਰਤਿ/ਦੂਸਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਪੁਰ ਵਿਰਵਾਵੋਇਇਹ ਤੋਂ ਰੀਤਿ 
ਨਈ ਬਿਦਤਾਵੋ ॥ ੨੩॥ ਧੂਪ ਧਖਾਵਤਿ ਚੈਦਨ ਚਰਯਾ। ਫੂਲਨ ਮਾਲ 

ਬਿਸਾਲਹਿ ਅਰਚਾਂ?। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਯੋਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਅਦਬ 
ਚਹਿਯ ਰਖਵਾਯੋ ॥ ੨੪ ॥ ਮਾਖੀ ਆਇ ਅਪਾਵਨ ਬਿਰੈ। ਚਮਰ ਫੁਰਤਿ 
ਸੋ ਬਰਜਨ ਕਰੈ । ਇਹ ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੁਰਨ ਮੈਂ” । ਦੇ' ਰਿ੫ ਗਨ ਤੇ 
ਫਤੇ ਸੁ ਰਨ ਮੈ ॥੨੫॥ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੁਰਗ ਕੋ ਰਾਜ ਘਨੌਰਾਂ। ਓਜ ਸੁਰਾਸਰ 
ਕੇਰਿ ਬਡੇਰਾ।ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਹੈ ਅਨੁ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਇਨ ਧਰੈ ਸੁ ਹੱਇਬਲ 
ਭਾਰ॥ ੨੬॥ ਇਨ ਸਮ ਸ਼ਕਤਿਵੈਤ ਨਹਿ ਕੌਊ। ਜੋ ਕਰ ਧਰੈ ਬਲੀ 

_ਹੁਇ ਸੋਊ । ਆਦਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ। ਪ੍ਰਥਮ ਖੜਗ ਤਿਨ ਰਦਯੋ 
ਉਦਾਰਾ ॥੨੭॥ ਮਾਨਨੀਯ ਸੁਰ ਅਸੁਰਨਿ ਕੇਰੇ । ਧਰਹਿੰ ਜੁ ਪੂਜਾਹਿਂ, ਹੈਂ 
ਸੁ੯ ਬਡੇਰੇਨਰ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ।ਅਸਿਧੁਜ ਸਰ ਕਾਲ ਹੈ ਮਹਾ 
॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤ੍ੂਸ਼ਨ ਹੋਇ ਕਪੂਰੇ । ਗੁਰ ਬਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਯੋ ਨ 
ਕੂਰੇ'। ਅੰਡਰਜਾਮੀ ਜਾਨਿ ਬਖਾਨਾ।ਸੁਨ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਕਾਨਾ ॥ 
੨੯  ਨੈਂ ਲਗਿ“ ਕਰਿ ਹੈਂ ਰਾਜ ਤੁਹਾਰ। ਗਜ ਬਾਜੀ ਦਲਵਧੈ ਉਦਾਰਾ। 
ਤੁਰਕਨ ਸੈਗ! ਜੈਗ ਕੇ ਕਾਰਨ।ਦੈਂਹੁ ਦੁਰਗ ਦੇਖਹੁ ਦਲ ਦਾਰੁਨ” ॥੩੦॥ 
ਲਸ਼ਕਰ ਲੌਰੈਗ ਕੋ ਲਰਿ ਮਾਰੈ । ਕਾਤੁਰ ਤੁਰਕ ਪਲਾਵਤਿ ਹਾਰੈਂਸਨਿ 
ਕਰਿ ਈਨ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕਹੈ । ਹਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਇਮ ਅਹੈ ॥੩੧॥ 
ਰਿਪੁ ਸਮ ਜਾਨਿ ਤੁਰਕ ਗਹਿਂ ਮੋਹਿ । ਮਾਗੰਹਿ ਫਾਸੀ ਦੇ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਹ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ! ਤੁਮ ਤੋਂ ਬੇ ਪਰਵਾਹ । ਬਿਗਰ ਲਰੇ? .ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਹ ॥੩੨॥ 
`ਲਾਖਹੁੰ ਨਰ ਮਾਰੇ ਮਰਿਵਾਬਆਨੰਦਪੁਰਿ ਉਜਾਰ ਕਰਿ ਆਏ।ਭਲੀ ਸੀਖ 
ਅਬਿ ਦੇਵਨ ਲਾਗੇ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਹਿ ਨ, ਕਿਤ ਕੋ ਭਾਗੇ ॥ ੩੩ ॥ਤਿਨ 
ਤਰਕਨਿ ਤੇ ਮੋਹਿ ਬਿਗਾਰਗਜਿਮ ਉਜਰੇ ਤਿਮ ਮੋਹਿ ਉਜਾਰਹ।ਹਮ ਤੋੰ 
ਈਦੇ ਨਿਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ । ਬਿਗਰੇ ਮਾਗੰਹਿ ਮੁਝ ਦੇ ਫਾਹੀ” ॥ ੩੪॥ ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਸ ਉਰ-ਧਰਿ ਭਾਖਾ । “ਜੇਕਰ ਇਮ ਤੋਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਤੋਂ ਦੇ 
“ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ (ਪੂਜਜ)/“ਜੇ ਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪਜਣਗੇ । 56੦ । ਓਕੂੜੈ(ਕਪ ਰੋ) ਨੇ । “ਨਦੀਤਕ। 
ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਤਕ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਫੀਟੇ ਜ਼ਪ੍ਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਆਦਿਕ 2 “ ਮੁਰਾਦ ਹੈ।। #ਦੇਖੋ ਭਕਾਨਕ 
ਵਲੀਜਣਾਂ(ਪਾਮਾਲ ₹ਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ)(ਅ)ਭਾਵ ਭਜਾਨਕ ਜੈਰ/ਨਵਿਗੜਕੇਲੜੇਟੋ।"੫੪-ਚਬ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਖਜ। (੬੦੦੬) ____ ਸੈਨ ੧।ਗ£੫. 

ਫਾਸ ਤਰਕ ਹੀ ਮਾਰੈਂਗੁਨ ਅਵਗਨ ਤੁਵ ਕੁਛ ਨ ਬਿਚਾਰੈਂ॥੩੫॥ ਜਿਨ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਪਰ ਤਰਕ ਕਰੌਤ।ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਤਾਪ । ਤਿਨਤੇਂ ਡਰਪੰਤ॥ਦੇਨ ਲਗੇ 
ਹਮ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ । ਭਯੋ ਨਿਭਾਗ ਨ ਸਾਂਕਹਿੰ ਪਾਈ ॥ ੩੬॥ ਆਨ ਢ- 
ਪੁਰਾ ਬਸਹਿਗੋ ਸਦਾ। ਇਸ ਥਲ ਤੋਂ ਤੂੰਹੀ ਹਇ ਅਦਾ'। ਜਿਨ ਕੋ ਬੈਦਾ, 
ਕਰਹਿ ਸੁ ਬਦ” । ਦੇ' ਵਾਸੀ ਤੁਹਿ ਕਰਹਿ ਨਿਕੈਦਾਂ॥੩੭॥ ਤੱਤ ਅਤੱਤਾ 
ਨ ਮੂਰਖ ਜਾਨੈਂ।ਲਾਭ ਲੋਨ ਤੋਂ ਤੋਟਾ ਮਾਨੈਂ।ਪਸ ਜਜੋਂ ਪੇਟ ਭਰੇਪਰ ਸੋਵੈਂ। 
ਜਸੁ ਜਗ ਗੜਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੀ ਥੋਵੈਂ“॥੩੮॥ਮਤਿ ਅੰਧੇ ਜਾਨਯੋ ਕਛੁ ਨਾਂਹੀ। 
ਸਭਿਸੁਖ ਦੇ ਤਿ, ਪਰਯੋ ਦਖ ਮਾਂਹੀ । ਜਿਨ ਤੁਰਕਨ ਪਰ ਉਰ ਭਰਵਾਸ॥ 
ਤਿਨ ਤੋ ਹੀ ੩੩ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ਾ।। ੩੯॥ ਖੇਹ ਤੋਬਰਾ ਬਦਨ ਚਢਾਇ। 
ਫਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿ ਸਹਿਸਾਇ” । ਸੁਨਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤਿ ਭਯੋ ਕਪੁਰਾ । ਨੀਵੀਂ. 
ਗ੍ਰੀਵ ਬਿਰਯੋ ਕੁਛ ਕੂਰਾ॥੪੦॥ ਪੁਨ ਉਠਿ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ । ਭਯੋ 
ਸਰਾਪ ਦਾਰੁਨ ਦੁਖ ਭਾਰਾ । ਭਲੀ ਹੋਤਿ ਉਲਟੀ ਗਲ ਪਰੀ । ਬਰਕੋ ਦੁਰਗ 
ਤਕਰਾਈ ਕਰੀ ॥੪੧॥ ਦਾਰ ਕਿਵਾੜ ਅਮੈਜਤਿ ਕਰੇ ।-ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਇ 
ਗੁਰੂ ਬਿਚ ਬਰੇ । ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਵਢਿ ਆਵੈ । ਮਾਰ ਗਰਦ ਮਹਿ 
ਦੁਰਗ ਮਿਲਾਵੈ-॥ ੪੨॥ ਯਾਂ ੨ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਦਿੰਤ 
ਮਹਾਂ ਉਪਰਾਜੋ । ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਨਹਿੰ ਮੂਰਖ ਮਾਨੋ । ਲਿਯੋ ਨ ਬਰ ਤੋਂ ਸਰਾ 
ਬਖਾਨਯੇ ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਪ੍ਥਮ ਸੈ? “ਕਪੂਟੇ ਕੋ” ਪਦ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰਬੋ ਅਸੂ ॥ ੪ ॥ 

੫, [ਜਿਨ੍ੈਦੋਂ ਫੋਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । ਢਿੱਲਵੀਂ ਤੋਲ ਪਾਸ[। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀਂ ਗਨ ਬਾਹਨੀ ਸੀਰੈਦ ਕੀਨਿ ਬਣੋਗ ਚਹੈਂ ਗੁਰੂ ਛੋ 
ਪਕਰਨੇ“ਦੌਰ ਕਰਹੁ ਥਲ ਟੋਰਿ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਸਧਿ ਪਹੁੰਚੀ“ਦੀਨੋਕੇ ਰਾਮੂ। 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬਸਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਧਾਮੂ । ਤਦਿੰ ਤੇ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ ਗੰਦ । 

_ਕੇਤਿਕ ਚਮੂੰ ਸੈਗ ਮੈਂ ਲਏ? ॥ ੨॥ £ਨਤਿ ਵਜੀਦਾ ਮੂਰਖ ਵਿ 
ਦੂਤ ਕੋਚਿਤ ਅਗਵਾਨੀ। ਪਫਕਹਿੰ ਗਰਾਮ ਜਿਸ, ਦਿਹੁ ਸੁਧਿ ਆਈ । 
ਦੌਰ ਕਰਹਿ ਤਹਿ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩॥ ਜਾਹਿ ਅਚਾਨਕ ਗਹਿ ਕਰਿ 
ਲਯਾਵਹਿੰ। ਜੀਵਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟ ਪਣਾਵਹਿੰ । ਹੋਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਦਰਬ 

ਪੂਨਿਆਰਾ । (ਅ) ਲਾਸ਼ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੬ਦਾ $ ( ਓਹ) ਕੇਦ ਕਰਨਗੇ ( ਤੈਨੂੰ) । ਬਨਾਸ਼ । 
“ਸਾਰ ਅਸਾਰ । “ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ੧ ਲੋ'ਦੇ ਹਨ । 



੍੍ ੯੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___( ੬੦੧੦ ) ਗੋਲ ੧। ਅੰ ੫. 

-ਬਹੁ ਦੈ ਹੈ । ਸ਼ਾਹ ਮਨੋਰਬ ਪੂਰਨ ਹ੍ਰੈ ਹੈ? ॥ ੪ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਿਢਾਰ 

ਕਰਿ ਭਾਯੋ'। ਲਸ਼ਕਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਠਾਯੋ । ਦਾਵ ਤਕਾਵਤਿ ਤੁਰਕ 
ਬਿਚਾਰੇਂ।-ਪਕਰਜੋ ਜਾਇ ਘਾਤ ਨਿਰਧਾਰੇ'-॥੫॥ਕੋਪ ਕਪੂਰੇ ਪਰ ਕਰਿ” 

ਤਬੈ। ਡੇਰਾ ਕੂਚ; ਚਢੇ ਸਿਖ ਤਬੈ । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਹਯ_ਆਰੂੜੇ । 

ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ ਚਲਤਿ ਗੁਨ ਗੂੜ॥੬॥ਢਿੱਲਵ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਸ ਦੁਇ ਡੀਨ । 

ਜਾਇ ਪਹੂੰਚੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸੋਵੀ ਬੈਸ ਪ੍ਰਿੱਬੀਏ ਕੋਰ।ਬਸਹਿ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ 
ਬਹੁਤੇਰਾਂ ॥ ੭ ॥ ਨਾਮ ਕੌਲ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਜੋਏ। ਚਾਰ ਪੁਤ੍ਰ 
ਗ੍ਰਿਹ ਹੋਏ। ਸਤਾਨੰਦ ਹਰਿਨੰਦ ਸੁ ਚਾਲੀ । ਪੁਨ ਅਮਰੀਕ ਰਾਇ ਬਨ- 
ਵਾਲੀ ॥੮॥ ਬਨਵਾਲੀ ਕੈ ਨੰਦਨ ਦੇਕ । ਅਕੈਰਾਮ ਗੁਨ ਸਰਹਿ ਅਨੌਕ । 
ਅਭੈਗਾਮ ਕੋ ਸੁਤ ਕੇ ਚਾਰ । ਇਕ ਸ਼੍ਰ ਰਾਮ'ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ” ਧਾਰ ॥੯॥ਰਾਮ- 
ਉਆ ੬ ਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਬਿੰਦ 

ਕੋ ਆਗਵਨ੍ਹ । ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਮੋ- ਅਪਨੇ ॥ ੧੦॥ 

ਕਰਾਵਤਿ ਤਤਛਿਨ ਛੋਰਾ । ਰਤ ਸਾ ਗਰ ਚਿਰਤ 
ਨਿਕਟ ਪਹੂਚਟੋ ਜਬੈ । ਭਾਉ ਸਮੇਤ ਪਰਖਿ ਕਰਿ ਤਬੈ ॥ ੧੧॥ ਸੀ ਗੁਰ 
ਗਰੇ ਲਾਇ ਕਰਿ ਮਿਲੇ । ਬੈਂਠੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਹਾਬੰਨ ਕੀ 
ਦਿਸ਼ਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਚਲਾਈ । ਬੂਬਯੋ ਪਸੰਗੁਰੀ ਮਹਿ ਕਾਂ ਪਾਈ £” ॥੧੨॥ 
ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕੌਲ ਕਹੈਤਾ । 'ਬੈਠਜੋ ਮੈਂ ਅਤਿ ਸ਼੍ਰਾਧ ਕਰੰਤਾ । ਸੁਨ੍ਯੋਂ 
ਸ਼੍ਵਨ ਰਾਵਰਿ ਆਗਵਨੂ । ਉਠਜੋ ਭਵਨ ਸੈਭਾਰ ਨ ਕਵਨੂ£ ॥ ੧੩॥ 
ਸ਼ੀਘੁ ਕਰਤਿ ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਕੁਸ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗੁਰਨਿ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਾਰੇ ਕਰ ਮਹਿੰ ਰਹੇ । ਤੂਰਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਚਹੇ?॥ ੧੪॥ ਸੁਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ। “ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਕਰਨ ਕੋ ਚਹਨਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਸ $ਸ। ਲੀਨਸਿ ਜਨਮ ਮਾਨਸਰ ਹੈਸ॥ ੧੫ ॥ 
੧ਨਉਂ ਵਿਚਾਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ (ਗਲ) ਭਾਈ ਕਿ”'1 ₹ਦਾਉ ਟੱਕਦੇ ਤੁਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੈ 
ਹਨ (ਕਿ ਕਿਵੇ” ਗੁਦੂ) ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ (ਉਹ) ਘਾਤ ਨਿਰਟੈ ਦੋ ਜ:ਏ । 5ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਗੂੱ? ਹੋਕੇ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੁਦ) । “ਇਹ ਚਨਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ । “ਕਹਲੀ ਕਰਕੇ ਆਯਾ । <ਕੋਈ 
ਸੈਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਮੱਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ । ਛਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਛੋਟੇ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤਿ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਟੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਡ ਦਾ ਮੈਂ_ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ? 
ਇ> ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੜਪਨਾ ਨਾਠਨ ਢਾਹੂੰਦਾ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੦੧੧) ____ ਜੈਨ੧।ਸੰਸ੫. 
ਸੈਕ੍ਯਾਂ ਪਿਤਰ ਛੁਧਿਤਿ ਹੀ ਰਹੈ । ਜਿਨਹੁ ਬਾਸ ਬੈਕ੍ਰੰਠਹਿ ਲਹੇ । ਐਸੇ 
ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਇਕ ਵਾਗ । ਬਹੁਰ ਨ ਚਹੈਂ ਅੰਨ ਅਰੁ ਬਾਰੀ” ॥੧੬॥ਸੁਨੀ 
ਤਰਕ ਨਿਜ ਕ੍ਿਤਿ ਮਹਿ ਜਬੈ। ਉੱਤਰ ਕੌਲ ਬਖਾਨਯੋ ਤਬੈ । “ਅਹੇ 
ਵਾਸਤਵ ਆਪ ਸਨਾਈ । ਤਉ ਸੁਨਹੁ ਜਿਮ ਹਮ ਲਖਿ ਪਾਈ ॥ ੧੭ ॥ 
ਸ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ । ਨਰਨਿ ਉਧਾਰੇ ਜਿਨਹੁੰ ਨ ਪਾਰਾ । ਅੰਤ 
ਸਸੈਂ ਸਪਤਮਿ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀਚਹਯੋ ਗਮਨ ਪਰਲੋਕ ਤਹਾਂ ਹੈ॥੧੮॥ਸਿਰੀ 
ਵੈਦ ਕੀ ਜਨਨੀ ਆਈਨੰਮ੍ਿ ਬਿਨੈ ਜੁਤਿ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ।-ਪ੍ਰਾਤ ਅਸ਼- 
ਮੀ ਥਿਤ ਸੁਨਿਖੈਤ । ਤੁਮ ਪਿਤ ਕੋ ਸਰਾਧ ਕਰਿਯੋਤਿ ॥੨੯॥ ਜੇ ਪਰ- 
ਲੋਕ ਪਧਾਰਹ ਆਜ ਤੋਂ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸਮਾਜ/ਭਲ ਬਾਤ ਰਹਿਯਹਿ 
ਭੁਨਸਾਰਾ । ਪਿਤ ਕੋ ਬ਼੍ਰਾਧ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਕਾਰਾਂ ॥ ੨੦ ॥ ਪੁਨ ੋਮੀ ਕੈ 
ਦਸਮੀ ਦਿਨ.ਮਹਿੰ। ਕਰਹੁ ਆਪ ਜਿਮ ਬਾਂਛਹੁ ਮਨ ਮਹਿੰ-।ਚੋਠੀ'ਬਾਤ 
ਨੀਕ ਮਨ ਭਾਈ । ਸੌਜ ਸਮਾਵਨ ਕੀ ਉਠਿਵਾਈ ॥੨੧॥ ਰਹੇ ਸਪਤਮੀ 
ਚਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ। ਅਸ਼ਟਮਿ ਬਿਤੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਿਵਾਯੋਐਕੋਜਨ ਉਚ ਨੀਚ 
ਕੋ ਦਿਯੋ । ਮਹਾਂ ਜੱਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਿਯੋ ॥੨੨॥ ਪੁਨ ਨੌਮੀ ਕੇ ਦਿਨ ਭੀ 
ਰਹੈ। ਦਸਮੀ ਕੋ ਪੁਲੋਕ ਪੁਤੁ ਲਹੇ । ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਨੰ॥ ਹਮ 
ਤੁਮ ਕੋ ਚਰਿਯਤਿ ਸੋ ਚੀਨੀ ॥ ੨੩ ॥ ਤਿਮ ਹੀ ਕਰਿਬੋ ਬਨਹਿ ਬਿਚਾਰੋ । 
ਭਿਸ ਮਹਿ ਤਰਕ ਨ ਤਨਕ ਉਚਾਰੋਂ।ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮਾਨਾ। 
"ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ੈਕਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ । “ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣ। ਜੀ ਦੀ । (ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ) ਪ੍ਰਮਾਣ । _ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਿੰਦਾੀਆਂ 
ਦਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੋੜਿਆ ਸੀ, ਵਿਰ ਆਪ ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰਾਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਪਿਤ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ 
ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਪਾਣ ਭੋਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਹਤ ਹੈ ੨ ਕੁਸ਼ਾ ਪਹਿਨਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ 
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੈ ਖਿਲਉਣੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹੇ ਹਨ । 
ਯਬਾ:-“ਆਇਆ ਗਇਆਂ ਮੁਇਆ ਨਾਉਂ ।। ਪਿਛੈ ਪਤਲਿ ਸਦਿਹੁ ਕਾਵ ॥ ਨਾਨਕ 
ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁ ਪਿਆਰੂ ।1 ਬਾੜੂ ਡੁਬਾ ਸੈਸਾਰੁ ॥” [ਮਾਝ ਵਾ.ਮ ੫ 

-_ ਪੁਨਾ:-'ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਊ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ । ਪਿਤਰ ਬੀ_ਬਪੁਰੇ 
ਕਹੁ ਕਿਉ ਪਾਵਹਿ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ॥” ਗਉ, ਘੋਰ ਜੀ 

ਢਿਰ ਕੌਲ ਜੀ ਦਾ ਕੀਹ ਹੈਸਨਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕੇਸਾ ਉੱਚੀਆਂਕਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰ 



ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ ।_-_ ( ੬੦੧੨) ਐਨ ੧। ਅੰਸੂ ੫, 

ਮਾਨ ਲੀਨ ਮਨ ਪੁਨਹਿੰ ਬਖਾਨਾ ॥੨੪।“ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਸ ਬਡੋਂ ਜਗ ਮਾਂਹੀ। 

ਚਹੀਅਹਿ ਰਖਨ ਮਿ੍ਿਜਾਦਾ ਤਾਂਹੀਤੁਮ ਕੋ ਹੋਰਿ ਅਪਰ ਨਰ ਕਰੈਂ । ਯਾਂਤੇ 

ਬਡੇ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ ਧਰੈ? ॥ ੨੫॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸਾ । ਡੇਰਾਂ 
ਉਤਰਾਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਾਂ । ਬਹੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਕੋ ਜੋਗ । ਕਿਤਿਕ ਸੁਨਾਵਨ 
ਕਰੇ ਪੁਸੈਗ ॥੨੬ ॥ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਸੋਢੀਨਿ ਕਰਾਈ । ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਦੇ ਕਰਿ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਹਾਰ ਕਰਾਏ । ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਚਲਾਏ ॥ 
੨੭॥ ਓਮ ਕੋ ਮਿਲੜੋ ਕਪੂਰਾ ਕੈ ਨਹਿ । ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ 
ਲਹਿ । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਤਕਾਲ ਉਚਾਰੀ।“ਹਮਹੁ ਕਪੂਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾਰੀ॥ 
੨੮ ॥ ਰਹਨ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨਾਸੀ ਹੋਇ।ਬਾਕ ਨ ਮਾਨੜੋਂ ਮਹਿਮਾ ਜੋਇ 
.ਸੁਨੰਤਿ ਕੌਲ ਕੋ ਛੋਭ ਬਿਸਾਲਾ । ਨਿਜ ਸਿਖ ਲਖਿ ਬੋਲਯੋ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 
'੨੯॥ “ਜਰਾਂ ਕਪੂਰੇ ਕੀ ਦਿਢ ਭਾਰੀ । ਹਮ ਨੈ ਰਾਖੀ ਪੇਟ ਮਝਾਰੀ। ਮੋਹਿ 
ਪੇਟ ਕੋ ਪਾੜਹਿ ਜੋਇ। ਤਿਸਕੀ ਜੜ੍ਹ ਉਖਾਰੇ ਸੋਇ॥੩੦॥ਸੁਨਤਿ ਸ਼ੀਘੂ 
ਹੀ ਕੌਲ ਮਤੇ ਕੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦਯੋ ਪਤੇ ਕੋਪਾੜਹਿ ਜਥਿ ਹੂੰ ਪੇਟ 
ਤਹਾਰੋ । ਤਬਿ ਤੁਮ ਹੀ ਤਿਹ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰੋ॥੩੧॥ਜਿਸ ਰੱਛਾਂ ਹਿਤ ਜਤਨ 
ਬਠਾਵਹੁ । ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਿ ਉਤਲਾਵਹੁ” । ਸੁਨਤਿ ਕੌਲ ਸ੍ਰਾਪਹਿ 

ਬਿਸਮਾਯੋ ।=ਭਯੋ ਮੋਹਿ ਭੀ ਭਲੋ ਬਚਾਯੋ-॥ ੩੨॥ ਨਹਿ ਸਨਮੁਖ 

ਪੁਨ ਕਛੁ ਉਚਾਰਾਂ । ਭੀਮ ਸਰਾਪ ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਧਾਰਾਸੋਚਤਿ ਗਯੋ ਆਪਨੇ 
ਭਵਨ੍-ਬਾਕ ਨ ਮਿਟਹਿ ਬਨਹਿ ਬਿਧਿ ਕਵਨ ॥ ੩੬ ॥ ਮੋਹਿ ਪੇਟ ਕੌ 
ਸੋ ਕਿਮ ਵਾਰਹਿ-। ਇੱਤਯਾਂਦਿਕ ਬਹੁ ਗਟੀ ਬਿਚਾਰਹਿ । ਸੁਪੰਤਿ ਜਥਾ 
ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਏ ਆਈ ॥ ੩੪ ॥ ਬਹੁਰ 

ਕੌਲ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀਸੂਖਮ ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਮੁਲ ਭਾਰੀ।ਲੇ ਕਰਿ ਚੱਲਿ 

ਆਯੋ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ। ਬੈਠਜੋ ਨਨਕਫਿ ਹੋਇ ਭਗਵੈਤਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ਅਰਪਨ 
ਕਰੇ ਬਸਤ ਬਚ ਭਾਖੋਂ' । ਅਬਿ ਨੀਲਾਂਬਤ ਕੋ .ਨਹਿੰ ਰਾਖੋ । ਬਿਸ਼ਵ 

ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਭਲੋ ਸੁਹਾਵੋ । ਪੂਰਬਲੀ ਗੇਤਿਨਿ ਬਿਸਰਾਵੋ” ॥ ੩੬॥ ਲੀ 
ਮੁਖ ਬੋਲੇ“ਕਹਮੋ ਤੁਹਾਗਹਮ | ਨਹਿ ਪਲਟਤਿ”[ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ। ਲੇ ਕ 

"ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਰੀ । “ਭਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ; (ਸਗੋਂ) ਮੈਨੂੰ ਵੀ (ਸਰਾਪ) ਹੋ ਗਿਆ। 
ਬਗਾਖਜੋ=ਕੌਲ ਨੇ ਬੱਚਨ ਕਹਿਆ । “ਨਹੀਂ ਹਣਾਂਵਦੇ । 

#ਇਹ ਬੈਪਈ ਬਹੁਤੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਾਂ ਹੈ । 1ਪਦ-ਜੋਫਤਿ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। _ ( ੬੦੧੩ ) ਐਲ ੧। ਸੰਧੂ ੫, 

ਪਹਿਰੇ ਸਰਬ ਸਰੀਰ । ਕਰੇ ਉਤਾਰਨਿ ਨੀਲੇ ਚੀਰਾ ॥੩੭॥ ਬੈ ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ 
ਤਿਸੀ ਅਸਥਾਨ।ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘਨਿ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ।ਕੌਲ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਜੁਤਿ 
ਸਬੈਪੁਰਿ ਜਨ ਗਨ ਅਵਿਲੋਕਹਿੰ ਤਬੈ॥੩੮॥ ਜ੍ਰਲਤਿ ਅੰਗੀਠਾ ਅਗਨਿ 
ਅਗਾਰੀ । ਨੀਲਾਂਬਰ ਲੇ ਹਾਬ ਮੜਾਰੀ। ਲੀਰ ਪਾੜ ਕਰਿ ਤਿਸ ਤੋ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਕ ਏਵ ਉਚਰ ਕਰਿ ॥੩੯॥ ਵ੮॥ “ਨੀਲ ਬਸਤ ਲੇ 
ਕਪੜੇ ਫਾੜੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਗੱਇਆ?। ਪਠਿ ਕਰਿ ਤਤਛਿਨ 
ਲੀਰ ਜੁ ਕਰ ਮਹਿ ਅਗਨਿ ਬਿਖੈ ਪਟ ਡਾਰਿ ਦਯਾ । ਪੁਨਹਿ ਪਾੜ ਕਰਿ 
ਭਿਮਹੀ ਪਠਿ ਕਰਿ ਪਾਵਕ ਪਾਵਝੜਿ ਛਾਰ ਕਇਆ।ਚੀਰਤਿ ਚੀਰ ਕਰਤਿ 
ਲਘ ਲਘ ਕੋ ਅਚਰਜ ਸਭਿ ਕੇ ਰਿਦੇ ਭਇਆ ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨਤਿ ਬਚਨ 
ਅਰੁ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਲੋਕਤਿ ਉਰ ਸੈਸੈ ਜੁਤਿ ਕੌਲ ਭਇਆ।ਬਿੱਧ੍ਰ ਤੁਕਕੋ ਪੰਠ 
ਪਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਾਰਿ ਪਾਰਿ ਪਟ ਜਾਰ ਵਇਆ।ਸਗਲੋ ਫੂਕ ਚਕੇ ਨੀਲਾਂ- 
ਬਰ ਤਨਕ ਤਿਸੀ ਤੇ ਰਾਖ ਲਇ%॥। ਜਮਧਰ ਮੈਗ! ਬੇਧਿ ਕਰਿ ਸੋਊ ਪੰਥ 
ਬੇਖ ਹਿਤ ਸਭਿ ਨ ਛ'ਏਆਂ” ॥ ੪੧॥ ਰੌਪਈ ॥ ਕਹਤਿ ਕੌਲ “ਮਮ ਉਰ 
ਸੈਦੇਹੂ । ਬਿੱਧ੍ਰੋ ਪਠੀ ਆਪ ਤਕ ਏਹੂ। ਸਹ ਨਾਨਕ ਕੌ ਬਾਕ ਅਮੇਟਣੌਇਿ 
ਨ ਮੋਰਹਿ ਮਹਾਂ ਸੇਹੇਟ'9 ॥ ੪੨॥ ਬਿੱਧ੍ਰੋ ਪਠੇ ਚਾਰਦੂੰ ਬਰਣਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ 
"ਸਾਰ(ਕਪੜਾ)ਨਾਸ਼ ਨਾਂ (ਕੀਤਾ ”ਯਬੀ ਗਠ;ਅਮੁੜ ̀  ਗਣਲ<ਚਾਰ ਅੱਖਰ।1ਪਾ:-ਸਮੇਟ;ਅਮੇਟ। 

#ਪਿੱਛੇ ਰੁਤ ੬ ਅਸੂ ੫੪ ਅੰਕ ੩੭ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਗੁਦੂ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦਕੇ ਹਨ, 
ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਫੇਰ ਨੀਲੋ ਪਹਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਆਇਆ। ਹੁਣ ਨੀਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਾ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੇਣ' ਸੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਠ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾਂ, ਮਹਿਮਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਬੀ ਠਹੀਂ ਹੈ । 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾੰ “ਸਾਂਖੀਆੰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ? ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਾਬੀ ਨਹੀਂ 
ਆਈ, ਓਹ ਅਵੈਭ ਹੀ ਦੀਨੇ ਕੂਚ ਤੋ ਡੋੰ ? ਹੈਦੀ ਹੈ ਤੇ “ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਨੀਲੇ ਉਤਾਰਨਾਂ 
ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੁਖੂ ੬ਧੂ ਯਾ ਪਂਦੂ) ਦੀ ਸਾਖੀ (ਜੋ ਅੱਹੇ ਚੱਲਕੇ ਅੰਸੂ ੧੮ ਵਿਚ 
ਆਵੇਗੀ, ਵਿਚ (ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਯਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨ ਨੇ ਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਗ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਵੇਰ ਨੀਲੇ ਪਹਿਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਉਤਾਰ 

. ਦੇਕੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਤਦੋੱ' ਬਾਜਕ ਰਮ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਢੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ; ਰਾਤ ਰਹੇ ਟਹੀ 
ਵਿਚ । ਵੇਰ ਜੱਸੀ ਆਕੇ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਤਲ/ ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਚਿਣਾ ਹੇ ਗਿਆ; ਗੁਹੂ 
ਕੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤ ਬੀ ਚਿਟੇ ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ 
ਸੂਰਮਈ ਰਹੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਬ ਪਈ ਕਿ ਦਜੀ ਵੇਰ ਜੋ ਨੀਲੇ ਪਹਿਰੇ ਸਨ ਲੁੱਖੁ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ 
ਦਸਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਸਨ । ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ >ੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਜਕ ਯਾ ਅਗਲੀ ਰੋਹੀ ਵਿਚ 
ਸੇਢੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਕੀਤ ਪਰ ਨੀਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਢੀ ਵਲੋ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦਬ ਅਲਣੇ ਪਨ ਵਾਹ ਭਲਾ 



। ਗੁਠ ੫ਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੧੪ , ਜੈਲ ੧ । ਅੰਮੂ ੫. 

ਸੁਨੋ ਜਬਿ ਕਰਟ4ਰਾਮਰਾਇ ਕੋ ਤਯਾਗਜੋ ਐਸੇ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਲਗਨ 
ਨ ਦੀਨਸਿ ਕੈਸੇ॥ ੪੩॥ ਨਹਿ ਬੈਠਾਇਸਿ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਏ ਅਹਿਲਾਦੀ।ਤੁਮ ਨੇ ਸਗਰੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ । ਇਮ ਅਨੁ- 
ਚਿਤ ਹਮ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ? ॥੪੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਖਾਨਾ। 
€ਰਾਮਰਾਇ ਕਹਿਬੋ ਜਗ ਜਾਨਾ . ਕਰਨ ਤੁਰਕੜੇ ਹੇਤੁ ਖੁਸ਼ਾਮਦ । ਹਰ- 
ਖਾਵਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਆਮਦ॥੪੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤੁਕ ਤਿਨ ਉਲਟਾਈ। 
ਭਈ ਸਜ਼ਾਇ ਨ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ । ਹਮ ਤੌ ਇਸ ਤੁਕ ਹਿਤ ਉਲਟਾ- 
[ਪਿਛਲੇ ਧਠੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਈ] ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਗੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਵਿਚ ਵੜੇ ਤੇ ਕਪੜੇ 

ਦਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ । 
ਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ, ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪੈ ਆਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂ । 

ਗੋਯਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਮੂਜਬ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲੇ ਦੇਰ ਦੇ ਲਹਿ ₹ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ । 
ਵਸ ਤੋਂ ਸੈਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਸਤ੍ਰ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਸਨ । ਗੁ: ਪੰ: ਸੂ: 

ਸੁੱਖ ਬੁੱਧੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੌਲ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਗਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬੇ ਮੁੜ 
ਪਹਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (੧੧ ਪੰਨਾ ੬੦੭੦) । ਕਵੀ ਮੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
ਵੇਰੀ ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਲਹਿ ਚੁਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗਲ ਦੱਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ 

ਨੀਲੇ ਪਹਿਨੇ । ਪਰ ਜੱਸੀ ਆਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਦ ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਗਦਾਰ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਚਿੱਟੀ ਹੇ ਗਈ-ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ਈ ਰਹੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਦੀਨੈ ਲੱਥੇ ਕਿ ਸੋਢੀ 

ਕੌਲ ਕੋਲ ਆਕੇ ਲੇੱਥੇ ਇਹ ਗਲ ਨਿਰਨੇ ਇਸਤੋਂ” ਬੀ ਨ! ਹੋਈ/ਹਾਂ ਦੂਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 
ਜੀਕੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਸਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਬਾ ਮਿਲ ਗਈ । 

ਕੀ ਕੱ 
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੪ 

ਤਰਾ: ਖਾ: ਨੇ ਦੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੇਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ “ 
ਲੀਲੇ ਉਭਾਂਰ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਨਣੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਬੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? । ਵੇਰ ਢਿੱਲਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਕੌਲ 

ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਨੀਲੇ ਉਭਾਰੇ,ਸਥ਼ੇ ਤੇ ਢਿੱਟੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤ॥ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ 
"ਇਹ ਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੀਲੇ ਬਾਟੇ ਦੀ “ਇਕ ਲੀਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ . 
ਉਹ ਲੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਨ ਲਈ । ਇਸ ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ 
ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਪੂਦਾ ਟੁਹੇਗੀ । “ਸੋ ਲਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਥੋਂ ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ” । ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਮੈਗ ਵਿਚ 
ਸੱਪੂ ਬੁੱਧੂ ਵਲੋਂ ਯਾਚਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਨੀਲੇ ਪਹਿਨਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਤਸਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੇ ਜਾਣੇ 
ਦੀ ਕਥਾ ਬੀ ਤ੍ਰਾ: ਖਾ: ਵਿਚ ਅਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ₹ਰਵਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਨੀਲੇ 
ਕਪੜੇ ਮੁੜ ਸੁਆਏ,ਮੁੜ ਦਗਾਏ ਤੇ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਾ 
ਖਾ: ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੀ ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੇਢੀ ਕੈਲ ਦੇ ਕਹੈ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਚਿ ਉਤਰ ਕੇ 
ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਦਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਮਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ 
ਤਦੋਂ 0 ਬਘਸ਼ਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ । 



ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। ( ੬੦੧੫ ੧ ਲੋਲ ੧। ਸੰ ੫. 

ਵਨ । ਸਕਲ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਕੀਨਿ ਲੁਟਾਵਨ ॥੪੬॥ ਚਾਰਹੁੰ ਪੂਤ ਦਿਏ ਬਿਸ 
ਕਾਜੂ। ਕੌਨ ਗਿਨੈ ਸਭਿ ਸਦਨ ਸਮਾਜੂ । ਨਾਸ਼ ਕਰਯੋਂ ਸਰਬੈਸ ਸਮੇਤੇ । 
ਅਬਿ ਭੀ ਨਹਿ ਉਲਟਾਵਨਿ ਦੇਤੇ ॥੪੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਚ ਭਾਖਾ । 

ਭਯੋ ਬਿਦਤ ਜਗ ਮਹਿਂ ਸਭਿ ਲਾਖਾ।ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਕਲਿ ਕਾਲਾ। 

ਸਭਿ ਅਵਠੀ ਮਹਿ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੪੮ ॥ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਬਿ 
ਢੇਰਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰਕਨਿ ਮੂਲ ਉਖੇਰਾ। ਰਾਖੀ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ ਬਡਿਆਈ। 
ਭਯੋ ਧਰਮ ਥਿਰ ਕਯੋਂਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ੪੯॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤਿ 
ਹੋਵਾ । ਤੁਰਕ ਪਰਤਾਪ ਉਲਟ ਬਚ ਖੋਵਾ” । ਦਿਹ ਤੁਮ ਕਹਹ ਭਲੀ ਕੈ 
ਬੁਰੀ” । ਸੁਨਤਿ ਕੌਲ ਤਬਿ ਤੂਸ਼ਨ ਧਰੀ ॥੫੦ ॥ ਪਰ ਪੂਰਬਾਂ ਸਭਿ ਰਿਦੈ 
ਬਿਚਾਰਕੋ ।-ਇਨਹੁ ਜਬਾਰਬ ਬਾਕ ਉਚਾਰਜੋ । ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ 
ਕ੍ਰਿਤ ਐਸ ਕੌਨ ਸਹੈ ਸੈਕਣ ਇਮ ਕੈਸੇ॥੫੧॥ਸਭਿ ਸੁਤ ਹਤਨਿ ਸਮਾਜ 
ਲੁਟਾਵਨ। ਕੌਨ ਕਰੈ ਦਤੋ ਦੁਖ ਪਾਵਨ । ਇਹ ਬਰ ਬੀਰ ਧੀਰ ਬਡ ਧਾਰੀ । 
ਦੋਂ ਸਰਬੈਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹਿਂ ਹਾਰੀ ॥ ੫੨॥ ਤੁਰਕ ਤੋਮ” ਕੀ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰੀ । 
ਜਿਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹਤਿ ਜਗਤ ਸੈਭਾਰੀ । ਇਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿੱਤ ਸੁ ਇਨਹੂੰ ਬਨੈ। 
ਪੈਨ ਹੋਨਿ ਜਗ ਮਹਿ ਇਨ ਭਨੈ”“-॥ ੫੩॥ ਇਤਿ ਲ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਅਯਨੇ “ਕੌਲ ਸੋਢੀ! ਪਨੰਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਪੰਚਮੇਂ ਅੰਸੂ ॥ ੫॥ 

“ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । “ਦੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤਪ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ ਲਈ ਕਚਨ 5 ਉਲਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਪੂਰਬ ਅਪਰ=ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ (ਹਾਲ)। “ਸ£ਹ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ਹੋਣਾ ਜਗਤ ਵਿਚ £ਲ ਹੈ 
(ਇਉਂ ਟੋਲ ਨੇ) ਕਿਹਾ । ੪ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਗ 
ਉਲਣਾਈ ਸੀ, ਵਿਰ ਤੁਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਇੱਛੇ ਉਲਟਾਈ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ 
ਦਸਮੇਂ ਰੁਰੁ ਨਾਨਕ ਟਨ । ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਟ ਕ ਉਲਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ=ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ । ਤੇ ਹੁਣ ₹ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਗਿਆਂ, ਕਿ ਓਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ । ਸੋ ਦਾ= ਨੇ ਦੇ ਹਾਂ =ਕਾਂ ਵਿਚ 
ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਮਾੜ੍ਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ । ਇਹ ਅਹਿੱਲ ਹੁਕਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਗ ਮਾਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਂ ਕਰ ਸਫੇ । ਫੇਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਕੇ 
ਇਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੱਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, 
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੋਜ ਦੀ ਬੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਪਕ ਏਚੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮ 1 
ਧਰਮ ਇੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਆਦੇ ਹਨ । ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ।ਵਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂੱਝਜ । ( ੬੦੧੬ ) ਐਨ ੧ । ਸਹ ੬. 
੬. [ਗਰਾਮ ਕੋਠਾ, ਮਲੂਕਾ । ਇਕ ਦਿਵਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰੈ ]। 

ਦੌਹਚਾ ॥ ਕੋੜਿਕ ਵਸਤੂ ਸੈਗ ਗਰ" ਟੌਲ ਧਾਮ । ਕਰਯੋ ਕੂਚ 
ਡੇਰਾ ਤਬੈ, ਚਵੇ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਇ ॥੧॥ ਢੌਪਈ॥ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਿਚ- 
ਰਤਿ ਚਲੋਂ । ਕਹੂੰ ਅਖੇਰ ਖੋਲਤੇ ਭਲੋ।ਕਰਤਿ ਕੁਵਾਇਦ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੇਰੀ। 
ਸਨੇ ਸਨੋ ਗਮਨੈ ਕਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੨॥ #ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਚਲਿ ਗਾਮਿਕਿ” 
ਆਂਯੋਪਿਖਿ ਬੈਰਾੜ ਸੈਗ ਫੁਰਮਾਯੋ/ਕਹਾ ਗ੍ਰਾਂਮ ਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੌ? । ਤੁਮ 
ਇਤ ਰਹਹੁ ਭੇਦ ਸਭਿ ਜਾਨੋ? ॥ ੩ ॥ ਤਬਿ ਬੈਰਾੜ ਕਹਜੋ “ਕੀ ਗ੍ਰਾਮੂੰ"। 
ਚਾਰਿਕ ਝੁੰਗੀ ਕੇ ਬਸਿ ਧਾਮੂੰ। ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋਇ। ਕੌ ਸੁਨਿ 
ਕਹਾਂ ਬਖਾਨੈ ਕੋਇ”॥੪॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋਂਨ ਕਹ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਕਿਤਿਕ 
ਸਮਾ ਜਬਿ ਹੋਇ ਬਿਤੀਤ । ਬਸਹਿ ਗਾਮ ਦੀਰਘ ਇਸ ਥਾਨ । ਉਪਜਹਿਂ 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਬੀਜ ਮਹਾਨ” ॥ ੫॥ ਆਗੈ ਬਲ ਉਤੈਗ ਇਕ ਆਯੋਂ । ਤਹਾਂ 
ਅਰੂਢਿ ਤੁਰੈਗ ਟਿਕਾਯੋਤੀਛਨ ਤੀਰ ਨਿਖੰਗ ਨਿਕਾਰੇ । ਸੈਧਿ ਕਦੈਡ“ 

ਰੱ ਲੱਛ ਪਿਖਿ ਮਾਰੇ॥੬॥ ਕੋੜਿਕ ਬਾਨ ਚਲਾਵਨਿ ਕਹੇ । ਆਇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਗ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੇ । ਏਕ ਰਾਤਿ ਬਸਿ ਚੇ ਅਖੇਰ ।ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰੇ ਹਤਿ 
ਮ੍ਰਿਗ ਘੇਰਿ॥੭ ॥ #ਕੋਠਾ ਅਪਰ ਮਲੂਕਾ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਬਿਚ ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ ਕੀਠਿ 
ਮੁਕਾਮੂ । ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਦਿਯੋ ਲਗਾਇ। ਉਤਰੈ ਸਿੰਘ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਆਇ। 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮਜਾਗਤਿ ਭਏ ਰਹੀ ਜਥਿ ਜਾਮੇ॥੮॥ਸੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਬਿਰੇ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਥਿਰਤਾ ਧਰੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲਾ ਚਾਰ ਘਰੀ ਜਥਿਏਕ ਦਿਵਾਨਾ ਆਵਤਿ ਭਾ ਤਬਿ ।॥੯॥ ਸਿਰ ਮੁਖ 
'ਸਗਰੋ ਮੂੰਡਨ ਕਰਯੋ । ਤੰਬੂ ਨਿਕਟ ਆਨਿ ਕਰਿ ਖਰਕੋ । ਹੇਤੁ ਸਚੇਤੀ 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤ੍ ਗਹਿ । ਖਰੋ ਹਤੋ ਤਿਹ ਮੈਗ ਬਾਕ ਕਹਿ ॥ ੧੦ ॥ €ਗਫਾਕੇ 
ਨਿਕਟ ਅਬੈ ਮੈ' ਜਾਊ । ਰਿਦੇ ਲਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਊ? । ਕਹਜੋ ̀ਸਿੰਘ 
ਨੋ “ਅਬਿ ਨਹਿ ਸਮੋ। ਦਿਵਸ ਚਵੇ ਪਿਖਿ ਕੀਜੈ ਨਮੋ”॥ ੧੧ ॥ ਕਹੈ 
ਦਿਵਾਨਾਂਸੇ ਅਬਿ ਜੈ ਹੋਂ।ਤੇਰੇ ਕਹੇਨਹੀ' ਠਹਿਰੈ ਹੋਂ।ਸਭਿਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਅਹੈ' । ਤੂੰ ਮੁਝ ਕੁਤੋ ਹਟਾਯੋ ਚਹੈ' ?॥੧੨॥ ਬਹੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰ- ̀  
ਜਨ ਕਰੜੋਂ । ਅਪਨੇ _ਰੈਗ ਬਿਏ ਗੁਰ ਬਿਰਜੋ । ਕੋ ਮੂਰਖ ਮਤਿ ਕਰਿ 
ਹਠ ਗਹੈ ?ਹ/ਟ ਅਬਿ ਜਾਹੁ ਭਲਾ ਜੇ ਚਹੈ' ੧੩ ॥ ਕਰੋਂ ਵੀਠਤਾ ਥੈ ਥੈ ਹੈਂ 
"ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ । “ਇਕ ਇੱਡ । ਪਿੰਡ ਕੀਹ ਹੈ । 
€ਭਾਫ ਕ) ਕੋਈ) ਨਟੇ ੩ ਕੀ ਕੋਈ ਆਖੇ । “ਧਟ ਖ ਵਿਚ ?ਨੂਕੇ। 

#ਵਿਹ ਦੇਵੇਂ ਪ੍ਰਹੰਗ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਢ ਹੈਨ । ਪ੪=ਕਹ2। 



£ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੬੦੧੭) ॥ ਜੋਨ ੧। ਅੰਲੂ ੬ 

ਮਾਰ। ਕਹਨੋ ਨ ਸਮੈ ਮੈਂਦ ਗਵਾਰ !। ਸੁਨਤਿ ਵਿਵਾਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਯੋ । 
ਮੂਸਲ ਮਾਂਰਨ ਹੇਤੁ ਉਠਾਯੋ ॥੧੪॥ “ਮੋਕਹ ਕੌਨ ਹਟਾਵਨ ਹਾਰੋ। ਬਰ- 

ਜਹਿ,ਮੂਸਲ ਥੈ ਹੈ ਭਾਰੋਗਇਮ ਕਹਿ ਤੈਬੂ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲਿ ਪਰਜੋ। ਕਹੈ ਸਿੰਘ 
“ਤੂੰ ਹਫਿ ਰਹੁ ਖਰਯੋ ॥੧੫॥ਆਗੈ ਹੋਇ ਸੁ ਲਗਜੋ ਹਟਾਵਨ। ਤਬਿ ਤਿਨ 
ਮੂਸਲ ਕੀਨਿ ਉਠਾਵਨ । ਮਾਰਨ ਲਾਗਰੋ ਸਿੰਘ ।ਨਹਾਰਾ। ਥੈਂਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਤਰਤ ਹੀ ਬਾਰਾ ॥੧੬ ॥ ਘਆਾਵ ਸਕੈਧ ਲਗਜੋ ਬਹੁ ਵੀਰਾ । ਗਿਰਜੋ ਬਿਸੁਧ 
ਹੈ ਤੁਰਤ ਸਰੀਰਾ। ਪਰਜੋ ਰਹਜੋ ਤੂਸ਼ਨ ਮੁਖ ਭਯੋ। ਚਾਰ ਘਰੀ ਜਬਿ ਦਿਨ 
ਚਢ ਗਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਬੋਲਜੋ ਬਾਕ ਜਬੈ ਸੁਧ ਪਾਈ। “ਅਬਿ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ 
ਨਿਯਰਾਈ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਹ ਕਰਾਈ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਰਹੈ ਚਾਹ ਅਧਿ- 

ਕਾਈ? ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਗਯੋ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੀਨਸਿ 
ਅਰਦਾਸ । “ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਇਕ ਲਰਜੋ ਦਿਵਾਨਾਂ । ਰਿਸ ਕੇ ਬਸਿ ਹੁਇ 
ਹਨੀ ਭ੍ਰਿਪਾਨਾ ॥੧੯॥ ਚਾਹਤਿ ਦਰਸ਼ਨ_ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ!। “ਲੋ ਆਵਹੁ” 

ਗੁਰ ਕਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਕੁ ਤੇ ਅੰਤਰ ਲੋ ਗਏ । ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ' 
ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਏ ॥੨੦॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਕਹਯੋ। “ਅਹੋ 
ਦਿਵਾਨਾ ਜੀਵਨ ਚਹਤੋ ਊ ਤੋਂ ਬਚਾਇ ਦੇਵੈਂ ਤਵ ਪਾਨਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਕੀ 
ਚਾਹ ਮਹਾਨਾ॥॥੨੧॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਰ ਨਿਰਮਲ ਬਨਜੋ।ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰਿ 

ਦਿਵਾਨੈ ਭਨਕੋ । “ਰਾਵਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿ ਅਹੋਂ । ਚਿਤ ਪਰਲੋਕ ਪਯਾਨਾ 

ਚਹੌਂ”॥੨੨॥ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਹੀ ਤਜਾਗੇ ਪ੍ਰਾਨਾ।ਪਾਈ ਗਤਿ ਭਾ ਪੈਨਦਿਵਾਨਾ। 
ਬਾਹਰ ਤਬਿ ਉਠਾਇ ਲੇ ਆਏ । ਨਰ ਜੈਗਲ ਕੇ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਾਏ ॥੨੩॥ 

ਕੋਤਿਕ ਨਿੰਦਹਿੰ ਮਤਿ ਹਤਿ ਹੋਏ।“ਇਹ ਕਯਾ ਕੀਨਿ ਕਰਮ ਦੁਰ” ਜੋਏ। 

ਹਤਜੋ ਦਿਵਾਨਾ, ਗੁਰ ਭਲ ਭਯੋ੯। ਕਰਹ ਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ" ਜਿਮ ਅਬਿ ਕਯੋ” 

॥੨੪॥ ਕੈਤਿਕ ਕਹੈਂ ਦਿਵਾਨਾ ਅਰੜੋ । ਲਰੜੋ ਸਿੰਘ ਸੋਂ, ਮਾਰਨ ਕਰਜੋ”। 

ਕੋਚਿਤ ਕਹੈ “ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਉ । ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਨਾ ਲਰਿ ਮਰਿ ਸੋਊ5॥੨੫॥ 

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਟੋਈ ਸੀ । "ਖੋਵਾ । ਇਹ ਦਗਾ ਗੁ>ੂ ਟੋਇਆ ! ਝਕੋਈ ਬੀ 

(ਸੱਖ) ਐਹੇ ਜੇਹੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । “ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਵਾਨਾ ਜੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਦੋਵੇ” 

ਹੀ ਗੁਟੂ ਕੇ ਹਨ । "ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ ਸਾਰੀ 

ਸਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਦੇਗੀ; ਜਦ ਕਿ ਓਹ ਪਹਿਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਵੇਰ ਮੂਸਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਨੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇਂ ਪਹਿਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਦੂਰ ਦੋਸ਼ੀ 
= ਏ= .= 

ਸਮਬਣਾ ਹੈ । ਸੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਫਰਜ਼) ਤੇ ਨੋ ਹੇਂਖਨ ਦੁ/ਏ ਗਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੧੮) ਐਨ ੧ । ਅੰਨੂ ੬, 

#ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਡੇਰਾ। ਗਮਨੇ ਹੋਇ ਚੌਂਤਰੇ ਨੌਰਾ । ਤਿਸ 
ਕੇ ਢਿਗ ਢਿਗ ਹੁਇ ਚਲਿ ਗਏ । ਜੈਤੋ? ਆਨਿ ਉਤਰਤੇ ਭਏ ॥ ੨੬ ॥ 
ਕਰਜੋ ਮੁਕਾਮ ਤਾਲ ਇਕ ਹੇਰੇ । ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਬਡੇਰੇ । ਨਿਸਾ 
ਭਈ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਸਪੜਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ॥੨੭॥ਕਾਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੂਚ ਕਰਿ ਡੇਰਾ । ਗਮਨੇ ਕਿਤਿਕ ਕੌਸ ਥਲ ਹੇਚਾ । ਸੁਨਿਯਰ;ੰ 
ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲੋਕਿ ਸਥਾਨ । ਉਤਰੇ ਹਯ ਤੇ ਤਹਿ ਗੁਨ ਖਾਨ ॥ ੨੮ ॥ ਭਯੋ 
ਮੁਕਾਮ ਤਰੈਗ ਲਗਾਇ । ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮ ਬੈ/ਠ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਡੋਗਰ ਸੈਮਾ 
ਨਾਮ ਬਸੈਤਾ" । ਮਹਿਖੀ ਭਲੀ ਸਮੂਹ ਰਖੰਤਾ॥ ੨੯ ॥ ਗੁਰ ਆਗਵਨ 
ਸਨਜੋ ਹਰਖਾਯੋ । ਸਭਿ ਮਹਿਖਨਿ ਕੇ ਕੌ ਦੂਧ ਜ਼ੁਆਯੋਘਣ ਭਰਵਾਇ ਲਏ 
ਨਿਜ ਸਾਬ। ਆਯਹੁ ਜਹਿਂ ਈੈਠੇ ਗੁਰ ਨਾਥ ॥ ੩੦॥ ਕਰਿ ਅਭਿਬੈਦਨ 
ਅਰਪਜੋ ਆਗੇ । ਬੈਠੋ ਗੁਰ ਪਗ ਕਰਿ ਅਨੂਰਾਂਗੇ ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਿ ਹੇਗਾ । ਕਹਯੋ “ਵਧਹਿ ਪਯ ਬਡਹੁਂ ਬਡੇਰਾ।੩੧॥ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਜੋ 
ਜਾਟ ਕਪੂਰਾ । ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ ਆਇ ਚਲਿ ਦੂਰਾ। ਸੁਨੀ “ਇਹਾਂ ਗੁਰ 
ਉਤਰੇ ਆਇ? । ਗਮਨਜੋ' ਸੁਭਫ ਸਹਿਤ ਤਿਸ ਥਾਇ ॥ ੩੨॥ ਉਤੰਰਿ 
ਤੁਰੇਗ ਤੇ ਪਾਇਨ ਪਰਜੋ । ਭਯੋ ਅਧੀਨ ਅਗਾਰੀ ਬਿਰਕੋ। ਦੇਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਤਾਂਹਿ ਸਨ ਕਹੈ।ਕਹੁ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ!ਰਾਜੀ ਅਹੈਂ$ਊ” ॥੩੩॥ ਦੀਨ ਮਨਾ 
ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਬੋਲਾ । “ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹਿ ਬਹੁ ਮਨ ਹੌਲਾ" । ਗਵਰਿ ਬਾਕ 
ਨ ਗਏ ਕਮਾਏ। ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸੈਕਟ ਬਨਿ ਆਏ ॥ ੩੪ ॥ ਉਤ ਤੁਰ- 
ਕਨਿ ਤੇ ਚਿਤ ਬਹੁ ਡਰਗਇਤ ਰਾਵਰ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਸਰਯੋ । ਮਿਲੋ ਬਿਨਾਂ 
ਅਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਦੀਨਿ”। ਚਢਿ ਆਏ ਤੂਮਰਿਸ ਉਰ ਕੀਨਿ ॥੩੫ ॥ ਯਾਂਝੇ 
ਚਿੰਤਾ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾਂ । ਕਿਮ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨਾ ? ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ 
ਨ ਬਿਗਰਯੋ ਜਾਈ । ਸਭਿ ਅਵਨੀ ਜਿਨ ਅੱਗ ਝਕਾਈ? /੩੬॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ 
ਜਾਨਤੋਂ ਵੀਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਖਸ਼ਯੋ ਖਰ ਖੰਡਾ ਮ ਅਰ ਵਾਲਾ। ਲੀ ਕਾਹਿ ਪ੍ਰਭੁ 
ਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲ ਵੋ ਗਰ ਰਦਿੰਢਾ ਸੀ । ₹ਵੱਧ ਬਟੁਤ ਵਗ । । ਮਨ ਵਿਚ ਬ੩ ਡਰ ਨ 
(ਢਾ:੧ ਦੋਲ=ਡਰ] । “ਆਪ ਮਿਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (%£ ਦੋ) ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ' ਵਿੱਤੀ । 

"ਇਹ ਪਮੈਗ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦ। ਹੈ । ੧ਰਿਆਸਤ ਨਾਭੇ ਵਿਚ ਹੈ। ੪ 
ਤੰਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ । ਕਕਪੂਰਾ ਅੰ ੰ ਮਿਤ ਛਕਣੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਕਵੀ 

ਜੀ ਕਪੂਰੇ ਵਲੋ ਇਕ ਪੌੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਸ ਪਹੈਚਾ ਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ 
ਨਾਮ ਢਲ ਸ਼ਿੰਗਾਫ ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਐਨ ਦੇ ਅੱਸੂ ੪ ਦਾ ਆਰਭੁ । 



ਸ਼ਰੀ ੧੪ ਪ੍ਤਾਘ ਸਰਜ। ( ੬੦੧੯) ਸੈਨ੧ । ਅੰਹੂ ੬. 

ਤੋ ਕੁਛ ਹਰਖਾਯੋ।ਹਾਬਜੋਰਿ ਕਰਿਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥੩੭॥ਜਾਨੌਦੂਰ ਤੁਰਤ 

ਹਯ ਚਵਰੋ' । ਲਰਿਬੇ ਕਹ ਉਤਸਾਹ ਨ ਬਵਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਯੋ “ਅਹੇ 

ਕਪੂਰਾਂ!ਤੁਰਕਨ ਹੀ ਕੋ ਰਹਯੋ ਕਤੂਰਾਂ ॥੩.-॥ ਚਿਤ ਗੀਦੀ ਕਾਇਰ ਬਹ 

ਫੂਰਾ । ਕਰਨਿ ਜੈਗ ਕੋ ਭਯੋ ਨ ਸੂਰਾ । ਗਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਲਹਿ ਸੁਖ ਮੂਰਾ” 

ਬੰਮਰੇ ਹੂਰ ਬਰ, ਜੈ ਜਸ ਰੂਰਾ ॥੩੯॥ ਹੋਵੈ ਦੁਖੀ ਬਿਸੂਰ ਬਿਸੂਰਾਂ । ਕਿਮ 

ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹ੍ਰੈ ਭਾਗ ਨ ਪੂਰਾ । ਧੀਰਜ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋ ਉਰ ਊਰਾ/ਕਿਮ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ 

ਕਰਿ ਹੈਂ ਚਕਜੂਰਾ? ॥ ੪੦ ॥ ਸਿੰਘਨਿ ਸਨ ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਬਾਤਿ। ਸੁਨੌਯੋ 

ਕਛੂ ਬਚ ਸੁਨਜੋਂ ਨ ਜਾਤ“ । ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਸੁਧਿ ਇਕ ਸਿਖ ਲਯਾਯੋ । 

ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਗਨ ਲਸ਼ਕਰ ਚੰਢ ਆਯੋ॥ 8੧॥ ਖੁਰਿ ਸਿਚੋਦ ਤੇ ਖਾਨ 

ਵਜੀਦਾ । ਚਛਿ ਚਲਿ ਪਰਜੋ ਸੁ ਲਖਹੁ ਰਸੀਦਾ9ਕਾਲ ਕਿ ਪਰਸੇੰ ਲਗਿ 

ਚਲਿ ਆਵੈ । ਰਾਵਰ ਕੌ ਪਕਰੀਨਿ ਲਲਚਾਵੈ”। ੪੨॥ ਸੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਭੁ 

ਅਸਵਾਰ ਚਢਾਯੋ/ਜਾਹੁ ਕਪੂਰੇ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੈਗ ਮੁਰੱਖ” ਦੇਹੁ ਸਉ। 

ਲਖਹਿਂ ਦੇਸ਼ ਨੌਰੈ ਕੈ ਦੂਰ” ॥੪੩॥ ਤੁਰਕਨਿ ਸਨ ਪੁਨ ਰਨ ਘਮਸਾਨ। 

ਹਮਰੋ ਪਰਹਿ, ਕਰਹਿ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ” । ਸੁਨਿ ਸਉਰ ਹਯ ਗਯੋ ਧਵਾਈ। 

ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਢਿਗ ਕਿਸ ਈਂਈ॥੪੪॥ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤਿ ਸਕਲ 

ਸੁਨਾਈ ।ਵੋਹੁ ਮੁਰੱਖੇ ਹ੍ਰੈ ਅਗਵਾਈ? । ਖਰੇ ਹੋਇ ਅਵਲੋਕਜੋ ਖਾਨ'। 

ਤਬਹਿ ਕਪੁਰੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ॥੪੫॥ “ਜਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸੈਰ। ਰਹੋ ਅਗਾਰੀ । ਲੋ 

ਗਮਨਹੁ ਬੈਗ ਜਹਾਂ ਸੁਬਾਰੀ।ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ 'ਜ ਹੁਇ ਭਟ ਭੇਰ।ਲਰਹੁ 

ਨ'ਫਰਹੁ ਆਪ ਡਿਸ ਬੇਰਾ॥੪੬। ਇਤ ਉਤ ਹਰੈ ਕਰਿ ਆਪ ਬਚਾਵਹੁ। 

ਬਸ ਲਾਗਤਿ ਗੁਰ ਭੀ ਨ ਲਰਾਵਹੁ । ਜਹਾਂ ਤਾਠ ਦੀਰਘ ਖਿਵਰਾਣਾਂ । 

ਗੁਰ ਕੇ ਮੈਗ ਝਹਾਂ ਲਗਿ ਜਾਣਾਂ ॥ ੪੭ ॥ ਜਿਤ ਹਮ ਹੋਇ ਮਿਲਹੁ ਭਹਿੰ 

੧ਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਗਰਕੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਆ । “ਮੂਲੋਂ ਹੀ । ਏਮਾਤਿਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦਾ 

ਵਰਨ! ਤੇ ਜੈ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਸੁਹਣਾ ਜਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 

ਨਹੀਂ (ਤੂ) ਬੂਰ ਬੂਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ₹ਵੇ'ਗਾ । “ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਤੈ ਕੀਕੂੰ ਕਰੇ । “ਜਾਂਦੇ 

ਹੋਏ (ਕਪੂਰੇ ਨੇ) ਕੁਛ ਥਾਕ ਸੁਣੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਸਣੇ । ੬੫ਟਚਿਆ ਜਾਣੋ” । "ਅੱਗੇ ਟਰਕੇ ਰਸਤਾ 

ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ [<,, ਮੁਰੱਖੇ=ਮੁਹਨੇ ਰੱਦ] । "ਜੇ ਨੇੜੇ ੩ ੮ਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੇਣ । ਦਗਾਵ 

“ਖਾਨਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਾਸ। ( ਅ) ਭਾਵ ਇਕ ਪਠਾਣ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ । 

੧੧ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ । %ਇਹ ਦੇਦੇ ਢੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਅਦਬ 

ਨਾਲ ਵੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੇਖੇ ਤਵਾ: ਘਾ: । ਪ੧-ਨ। 



_% ਚਰ ਪਰਤਾਖ ਸੂਰਜ ।_ ___ (੬੦੨੦ ) ਐਨ ੧। ਲੀਹ ”, 

ਆਇ। ਕੌ ਮਿਲ ਜਾਹੁ ਤੁਰਕ ਦਲ ਮਾਦਿ"। ਸਮੁੜਿ ਬਾਰਤਾ ਸਭਿ' ਤਬਿ 
ਖਾਨਾ । ਲੈ ਕੋਤਿਕ ਅਸਵਾਰ ਪਿਯਾਨਾ7॥ ੪੮ ॥ ਆਇ ਮਿਲਜੋ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਬਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰਤਾ ਸਾਰੀ। 
ਬੂਝੀ ੮;ਰ, ਖਾਨੇ ਸੁ ਉਚਾਰੀ ॥ ੪੯ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਏਕ ਤਾਲ ਖਿਦ- 
ਰਾਣਾਂ । ਅਲਪ ਨੀਰ ਤਿਤ ਕੋ ਹਮ ਜਾਣਾ । ਅਪਰ ਬਾਨ ਤਿਸ ਨਿਕਟ 
ਨ ਪਾਨੀ । ਤਹਿੰ ਲੇ ਚਲੋ ਹੋਇ ਅਗਵਾਨੀ ॥ ੫੦ ॥ ਲਰਹੁ ਤਹਾਂ ਕੁਛ 
ਤੁਰਕ ਸੈਘਾਰਹੁ । ਪੁਨ ਜੇਗਲ ਮਹਿ ਅੱਗੂ ਪਧਾਰਹੁ। ਬਸ ਲਸ਼ਕਰ ਕੌ 
ਚਲੈ ਨ ਕੋਉ। ਜਲ ਬਿਨ ਹਟੈ ਮੂਢ ਮਤਿ ਹੋ” ॥੫੧॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਠਿ 
ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ। ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ । ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 
ਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਪਾਇ ਜ਼ੀਨ ਹਯ, ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾਂ ॥੫੨॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰ 
ਟੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਕਪ£ ਕੌ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੇ ਅੰਸੁ ॥੬॥ 

੭. [ਖਿਦਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰਨਾ । ਜੁਗਰਾਜ ₹ੱਟ] । 

ਢੋਹਰਮਮ੍ਰਚਢਿਤਹਿੰਤੇ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਖਾਨੋ" ਕੌ ਸੈਗਰਮਯਾਂਣਾ”ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ 
ਹੈ ਤਿਤ ਕੋ ਤੋਰਿ ਤੁਰੇਗ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕੇਤਿਕ ਚਲਿ ਜਬਿ ਆਗੇ ਗਏ । 
ਬਹੁ ਉਦਿਆਨ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ । ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਜਾਇ ਪਹੂਚੇ । ਖਰੇ . 
ਕਰੀਰ ਪੀਲੁ ਤਰੁ ਮੂਚੇਂ$ ॥ ੨॥ ਤਹਿ ਇਕ ਰਾਹਕ ਤੋਰਤਿ ਡੋਲ । 
ਪਾਵਤਿ ਝੋਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਲੋ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਾ । ਨਿਕਟ 
ਗਏ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਗਾ ॥ ੩॥ “ਕਕਾ ਤੂੰ ਕਰੇਂ ਤਰੁਨਿ ਮਹਿਂ' ਵਿਰੈਂ ? 
ਕਯਾ ਬੋਲੀ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਕਰੋਂ $! ਰਾਹਕ ਬੋਲਯੋ “ਫਲ ਇਨ ਤੋਰਿ। 
ਲੈ ਜੈਹੋਂ ਇਨ ਥੇਬੇ ਲੋਰਿ! ॥ ੪ ॥ “ਹਮਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ' ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਤੁ ਤਾਖਾ । 
ਦਈ ਮੁਸ਼ਟ ਭਰਿ,ਇਕ ਮੁਖ ਚਾਖਾ/“ਇਹ ਤੌਂ ਕਰਕ" ਡਾਰ ਦਿਹੁ ਚੀਨਿ” 
ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਗੇਰ ਤਿਨ ਦੀਨਿ ॥੫॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ “ਗੋਰ ਦੋਹ ਸਾਰੇ” । 
ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ ਆਪੇ ਪੁਨ ਭਾਰੇਭਨੈ' ਪ੍ਰਤੂਪਧਰ ਛਾਰਹੁ ਸਭੈਂ।ਸੁਨਿ ਰਾਹਕ 
੧ਵਿੱਚ। “ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਗਲ । ₹ਘੀਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣੇਂ ਵਾਲ। ”ਇਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਜਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ । “ਭਾਵ ਵਤੇ ਵਤੇ ਪੀਲੂ ਦੇ ਬੂਟੇ । $ਹੁੱਖਾਂ ਵਿਚ । “ਗੁਰੂ 
_ ਜੌ ਬੋਲੇ । ਕੌੜੇ ਹਨ। _'ੱਪਾ:-ਆਇ । _1ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ-ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ 
ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਹੱਥੇ' ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਯਬ/ਵੱਤ ਹੋ ਗਈ । 'ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ' 

ਕਪੂਰਾ ਸਿਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ/ ਬੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ 
ਹੈ। ਕਪੂਰਾ ਦੋਏ ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਹੈ । 3ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੀ ਸਾਖੀਆਂ 
ਵਾਲੀ ਪੋਬੀ ਵਿਦੇ' ਹੈ । ਹੰਘ=ਊਦੇ । 



ਪ ਗੁਲ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੬੦੨੧ ) ਲੈਲ ੧। ਸੰ] ੭. 

ਕਛ ਗੇਰੇ ਤਬੈ॥੬।ਬੋਰੀ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਜਬਿਹੇਰੇਪਨ ਗੁਰ ਕਹੜੋਂਕਤੋ ਨਸਭਿ 
ਗੋਰੇ ?? । ਗਾਹਕ ਕਹੈ “ਕਟੈਬ ਜੁ ਮੇਰਾ। ਕਯਾ ਥੈਹੈ ਹੁ ਛੁਧਤਿ ਘਨੋਰਾਂ। 
।੭॥ਕਰਹਿਂ ਪਕਾਵਨਲੋ ਸੰਭਿਬੈਹੈਂ।ਇਮਗੁਜ਼ਰਾਨੀਸਮਾ ਬਿਤੈ ਹੈਂਮਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਇ ਗੁਰੁ ਤਬਿਭਾਖਾ/ਦੌਬੋ ਕਾਗ ਦਰਭਿਛ ਕੋ"ਰ/ਖਾ੮॥ਹਮ ਚਾਹਤਿ 
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਰੀ । ਕਬਿ ਦ੍ਰਕਿੱਛ ਨ ਪਰਹਿ ਅਗਾਰੀਨੈਂ। ਬਰਿਆਈ 

_ਦਿਸ ਗਾਹੰਕ ਰਾਥਮੋ।ਮਾਨਜੋ ਬਾਕ ਨ ਜੋ ਹਮ ਭਾਖਜੋ ॥੯॥ ਜੇਕਰਿ ਭਲੇ 
ਗੇਰਤਿ ਸਾਰੇ । ਹੋਤਿ ਅਨਾਜ ਅਨੌਕ ਪ੍ਕਾਰੇ । ਰਹਿ ਭਲੋ ਸੁਰਭਿੱਫ” 
ਹਮੇਸ਼ੂ । ਇਤ ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਹਿ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ੂ । ੧੦॥ ਅਬਿ ਭੀ ਤੀਨਹੁੰ ਭਾਗ 
ਸੁਕਾਲ । ਛਿਤ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਅੰਨ ਬਿਸਲ?। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤਿ 

_ ਇਮ ਗਏ। ਜਾਇ ਗ੍ਰਾਮ ਢਿਗ ਉਤਰਤਿ ਭਏ ॥੧੧॥ 

ਮਾੜੇ ਮਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨੀ । ਜਥਾ ਜੈਗ ਭੇ, ਸੈਨਾ ਹਨੀ । ਜਥਾ 
ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਛੋਰਿ ਸਿਧਾਰੇ। “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਹੁੰ ਮਾਰੇ।੧੨॥ ਜੈਗਲ ਦੋਸ਼ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਇ।ਲਾਖਹੁਂ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਦਲ ਆਇਿਸੁਨਿ ਸ਼ਨਿ ਬਡੁ ਅਫਨੇਸ 
ਕਰੇਤੇ । ਅਪਨ ਆਪ ਕੌ ਧਿਕ ਉਚਰੈਤੋ॥੧੩॥“ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੋ ਬੇਮੁਖ ਹ੍ਰ ਹ੍ਰੈ ਕੈ। 
ਦੁਨੀਚੈਦ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲੈ ਕੈ। ਭਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 'ਤਜਿ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ 
ਕਾਰਜ ਬਿਗਰਾਏ॥੧੪॥ਭਲੋ ਭਲ ਸਿਖ ਸਭਿਨਿ ਧਿਕਾਰੈਂ।“ਦੇਸ਼ ਬਿਮੁਖ 

` ਭਾ ਦੋਜ਼ਕ ਡਾਰੈਂ? । ਸੁਨਿ ਗ਼ੈਰਤ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਆਈ । ਜਾਨੀ ਅਪਨੀ 
ਅਧਿਕ ਖੁਟਾਈ ॥ ੧੫॥ ਅਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਸ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵਾਂ। ਸਿਦਕ ਜਥਾ - 
ਮਾੜੇ ਬਹੁ ਖੋਵਾ । ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ _ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮੂ । -ਕਿਮ ਗੁਰ ਕੋ 
ਸੁਧਰੇ ਸਭਿ ਕਾਮੂ=॥੧੬॥ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੋਰੀ। ਆਪਸ ਮਹਿ 
ਸਕੇਲਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਪਠਿ ਪਠਿ ਮਾਂਨਵ ਇਕ ਬਲ ਆਏ। ਮੇਲ ਭਯੋ ਸਭਿ 
ਕੋ ਇਕ ਥਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਲਵਪਰਿ ਕੋ ਗਿਰਦਾ ਸਭਿ ਮਿਲੋ । ਗਿਨਤੀ 
ਕੇ ਮਾਨਵ ਮੁਖਿ ਭਲੋਂ । ਕਰਤਿ ਸੋਚ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਗ਼ਰਕ ।-ਬੇਮੁਖਤਾ ਕੋ 
ਫਲ ਹਇ ਨਰਕ-॥੧੮॥ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਿਚਾਰ ਠਹਿਰਾਈ । “2 ਦੋ ਸੈ 
ਨਰ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਈ) ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿ ਐਸੇ ਸਮੁੜਾਵੈ'। ਹਾਬਿ ਜੋਰਿ ਕਰ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ1` ॥੧੯॥ ਪੂਰਬਲੋ ਗੁਰੂਅਨਿ ਕੀ ਰੀਤਿ। ਜੇ ਤੁਮ ਧਾਰਹੂ 
੧ਕਾਲ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ । ਕਰਕ । । ਤੈਅ ਲੇ ਦੁਆਲੇ । ਦੇ। 

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਭਾ ਕ) ਵਕ ਕੋਜੇ ਸੱਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਾਲਵਾ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ 
ਅਠ ਪੋਢ' ਕਰਟ। ਹੈ | [4੪-ਰ/ਜ ਤੇਜ ਤੁਰ ਕਾਨ ਜਨਾਢੌ। ` 



&) ਹੁ!6 ੫੩੫ ਸੂਰਜ । ( ੬੭੨੨) ਐਨ ੧। ਸੱਸੂ ੭, 

ਬਿਰ ਕਰਿ ਚੀਤਿ। ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਰਬਹੈ" ਤੁਮਾਰੀ । ਦਯਾ ਧਰਹੁ ਗਤਿ 

ਕਰਹੁ ਹਮਰੀ ॥੨੦। ਜੇ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਸੈਗ ਬਖੇਰਾ । ਢਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਹੁ 

ਜੋਗ ਬਡ ਬੇਰਾ।ਨਹਿਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਹੁਇ ਨਿਰਬਾਹੂ। ਬਸੈਂ ਪ੍ਜਾ ਹੁਇ ਵੇਸ਼ਨ 

ਮਾਂਰੂ॥੨੧॥ ਲਰਜੋ ਨ ਜਾਇ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਸੈਗ। ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ ਠਾਨ ਤਿ 

ਹੈਗੇ । ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ-ਸਾਂਬ ਤੁਰਕਾਨੋ।ਹਮਰੇ-ਬਗਰੇ ਪਰੈ ਮਹਾਲੈ-॥੨੨॥ 

ਤੋਂ ਹਮ ਵਿੱਲੀ ਪਹੁੰਬਹਿਂ ਸਾਂਰੈ। ਕਰਹਿ ਸੁਨਾਵਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਭੁਲੀ 

ਭਾਂਤਿ ਹਮ ਲੋਹਿੰ ਨਿਬੇਰਾ । ਨਹੀਂ ਰਹਨ ਦੇਵੈਂ ਕੋ ਬੇਰਾ ॥ ੨੩ ॥ ਹਮਰੇ 

ਰਾਹੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਹੋਇ। ਬਾਦ'ਬਿਰੋਧ ਦੇਹਿੰਗੇ ਖੋਇ । ਆਪ ਸੁਖੀਰਹੀ- 

ਅਹਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿ । ਨਿਰਬਾਹਹੁ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿਦਂ ॥੨੪ ॥ ਹਮ ਸਿਖ 

ਹ੬ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਬਨੀਜੈ । ਰਸਾਂ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸੈਗ ਰਖੀਜੈਨਤੁ ਹਮ ਸਿੱਖ 

ਨ ਤਮ ਗੁਰ ਹਏ।ਬਿਗਰਹਿ ਬਾਤ ਲਖਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਏਗ॥੨੫॥ਗਾਮਨਿ ਕੀ 

ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ.ਮਸਲਤਿ ਧਾਰੀ ।। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇ 

ਤਬਿ ਤਜਾਰ ।ਗੁਰ ਸਨ ਮਿਲਿਬੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰਿ॥੨੬॥ਗਾਮ ਗਾਾਮ ਤੇ ਇਕ 

ਨਰ ਔਰ। ਢਲਨ ਹੇਤ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਭਏ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਤਬਿ 

ਸਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰ ਪਧਾਰੇ ॥੨੭॥ਗਾਮ ਹਰੀ ਕੋ ਪੱਤਨ ਆਏ। 

ਸਲਿਤਾ ਦੇਨਹੁ ਤਰਿ” ਹਰਖਾਏ । ਗੁਰ ਕੀ ਸੁੰਧ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਤਬੈ। 

ਦੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤਜਾਗ ਕਰਿ ਅਬੈ ॥੨੮॥ਖਿਦਰਾਣੇ ਸਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਆਏ॥ 

ਸੁਨਤਿ ਸਿੰਘ ਹਰਖਤਿ ਇਤ ਧਾਏ। ।ਰਮਯਾਣੇ ਤੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੂਚ । 

ਕੋਤਿਕ ਆਗੇ ਉਲੈਘਿ ਪਹੂਚਿ॥੨੯॥ਜਾਟ ਵਿਕੇਗ'ਜੁਗਰਾਜਾਂਨਾਮਤਹ' 

ਖਰੋ ਹੁਝੋ ਗੁਰ ਪੰਥ ਜਾਤਿ ਜਿਹਂ। ਤਿਸ ਬਿਲੋਕਿ ਸਿਖ” ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । 
“ਸੁਨਹੁ ਚੌਬਰੀ!ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਬਾਰਾ ॥੩੦॥ਗਨ ਮੁਸਲਨ ਕੌ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੈ। 

ਜੇ ਤੁਝ ਬੂਝਤਿ ਅੱਗ ਸਿਧਾਵੈ-ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਗੁਰ ਇਤਿ ਢਿਸ਼ਿ ਕੋ?- 

ਤੋਂ ਨ ਬਤਾਵਨ ਕਰੀਅਹਿ ਕਿਸ ਕੌ)॥ ੩੧ ॥ ਨੁਨਤਿ ਜਾਟ ਬੌਲਯ ਮੁਖ 

੧ਨਿਬਾਗੌਗੇ। “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਹੈ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ । “ਮੇਲ । 

ਤੂ ਬੜਾਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੀਘਕੇ । “ਗੋਤ । $ਲਾਮ ਹੈ । “(ਮੀ 

ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਕ) ਸਿੰਘ ਨੇ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ; 

ਰਾਜ =ਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦ। ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਹੱਲ' ਬੀਰਤਾ ਵਿਚ 

ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੱਪੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਜਾਯ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੜਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੇ 

ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਫਿਕਾਣੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜ ਕੈ ਨਾ ਮਰਦੇ। 

ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਫੀ ਹੈ । 



ਸੂ ਗੁਥ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੨੩ ) ਸੈਨ ੧ । ੧੮ ੮, 

ਤਬੈ/ਮੋ ਕਹ ਬੁਝਹਿੰ ਮਸਲੇ ਜਬੈ । ਨਹੀਂ ਬਤਾਵਨਿ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰਿਹੋਂ' । 

=ਮੈਂਕਕਾ ਜਾਨੋਂ-ਤਿਨਹਿਂ ਉਚਰਿਹੋਂ”॥੩੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਿਖ ਗੁਰ ਮੈਗ 
ਸਿਧਾਰੇ । ਚਲੇ ਗਏ ਉਦਿਆਨ ਅਗਾਰੇ।ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬਥਿ ਜਾਈ। 

ਪੀਛੇ ਮਿਲੜੋ ਏਕ ਸਿੰਘ ਆਈ॥੩੩॥ਤਿਨ ਸਗਰੀ ਸੁਧਿ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ। 

€ਦੋਖਹੁ ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਰਿਪ ਆਈ । ਜਾਣ ਖਰੋ ਜੁਗੀਰਾਜ ਬਤਾਵਤਿ । 

-ਆਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਇਤ ਕੌ ਜਾਵਤਿ ॥ ੩੪ ॥ ਭਿਨ £ਗੀ ਸਿਖ ਮੋਹਿ 

ਹਟਾਯੋ' । ਇਤ ਗੁਰ ਗਏ ਨ ਦੇਹ ਬਤਾਯੋਂ।ਮੁਸਲਨ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਇਤ 

ਆਵੈ। ਭੋਂਕ ਚੋਂਕ ਆਪ ਚਲਿ ਜਾਵੈ-॥੩੫ ॥ ਇਮ ਤਿਸ ਨੇ ਸਭਿ ਬਾਤ 
ਬਤਾਈ। ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਕਹਿ “ਤਿਹ ਨ ਪਚਾਈ" । ਕਲ ਜੂਤਿ ਅਵਰ 

ਅਫਰ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਿਤੁ ਕੌ ਪੈ ਹੈ'॥੩੬ਮਰ,ਰ ਬਚ ਤੇ ਸੋ 
ਆਫਰ ਮਰਯੋ।ਅਬਿ ਲੋ ਤਿਹ ਕਲ ਸੁਲਿਬੋ ਕਰਯੋਂਪਜਥਿ ਤਿਨ ਕੀ ਮਿਤਿ 

ਹੁਇ ਨਿਯਰਾਈ । ਅਫਰੈ ਤੀਨ- ਦਿਵਸ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥ ੩੭ ॥ ਅਵਰੇ 

ਜਰਹਿੰ ਚਿਖਾ ਕੋ ਬੀਢਲੀਨੋ ਮਾਪ ਬਾਦ ਹੀ ਨੀਯਚਲੋ ਜਾਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਅਗਾਰੀ।ਪੀਲੁਨਿ ਤਰੁ ਕਰੀਰ ਜਾਹਿ ਭਾਰੀ॥੩੮॥#ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋ ਪੁਨ 
੬ ਬਸਿ ਤਿਸ ਠਉਰ। ਮਿਲਯੋ ਏਕ ਗੜ ਰੋੜੀ ਲੈਕੇ।ਬੈਦਨ 

ਅਗਵੈਕੈ ॥ ੩੯॥ ਗਰ ਬਿਲੌਕਿ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ।“ਕਹੁ 

ਰੂਪਾ ਕਰੀਅਹਿ ਇਤ ਡੇਰਾ ? ਲਰਹਿਂ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਇਸ ਥਲ ਬਿਹੈਂ ? 
ਆਵਤਿ ਰਿਪੁਨਿ ਪਾਨ ਕੋ ਹਰੈਂ '?2॥ ੪੦॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ €ਨਹਿਂ ੫ਜਿ ਹੈ 
ਡੇਰਾਂਪਤੁਮਰੋ ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਬਖੇਰਾ।ਲਸ਼ਕਰ ਆਇ ਪਕਰ ਕਰਿ ਲੋਹਿ। 
ਸੋਤਤਿ ਸਹਤਸਜ਼ਾਇ ਸ ਦੇਹਿ।੪੧॥ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰਹਿ ਲੂਫਹਿ ਸਾਗ।ਤੁਮ 

ਉਤਰੇ ਤੋਂ ਇਤਿਕ ਬਿਗਾਰਾ।ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਨਹੀਂ ̀ ਤੂੰ ਰਹੈਂ । ਸੈਤਤਿ 
ਤੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਲਹੈ॥ ੪੨॥ ਉਜਰਹਿ ਰਾਮ ਬਸਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ” । ਦਿਯੋ 

ਸਰਪ ਇਮ ਦਾਰੁਨ ਭਾਤੀ । ਤਬਿ ਕੌ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਜੋ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਉਜਰ/ਹ 

ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਖ ।ਫਾਰੀ ॥੪੩॥ਨੈਤਹਿ ਸੰਹਤ ਸੁ ਖੱਤ੍ਰੀ ਮਰਕੋ । ਮੂਲ ਟਾਸ” 

ਸਗਰੋ ਪਰਹਰਕੋ । ਤੀਸ ਬਰਸ ਕੌ ਉਜਰਮੋ ਪਰਯੋ। ਸੋ ਅਬ ਬਸਮੋ ਸ਼੍ਰਵਨ 

"ਂਡਕ ੧੧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਘਂ ਨੇ ਨ! ਮਹ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਵਹ ਦੁਗਰਾਜ ਕਦਿੰਦ ਹੈ) 
੨ਦਜਣ। ਲਹੀਂ । ਤਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਟਾੱਲ ਨਰੀਂ ਪਚੀ, ਬਉਸੰ ਕੁਲ ਦੀ(ਗੱਲ£ਣੀ ਹੈ । “ਆਪ ਦਾ ਭੇਰਾਂ 
ਕਰਨਾਂ (ਸਾਬਂ)ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ । €ਨੂੱਢ > ਫਾਟਣੇ। “ਇਹ ਪ੍ਰਿਗ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੋਬੀ ਦਾ ਹੈ । 



/! ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੬੦੨੪) ਮੋਨ ੧। ਅਸੂ ਦ 

ਰਮ ਕਰਯੋ ॥ ੪੪ ॥ ਸ੍ਰਾਪ ਕਿ ਬਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਿ ਕਰੈਂ। ਤਤਛਿਨ ਹੋਤਿ
 

ਨਿਮਖ ਨਹਿੰ ਟਰੈਂ । ਚਲੇ ਜਾਤਿ ਆਗੇ ਉਦਿਆਨ । ਜਹਾਂ ਨ ਗ੍ਰਾਮ 

ਪਿਖਯੋ ਕਿਸ ਬਾਨ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਯਨੇ 

“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਮਨਾੰ ਪ੍ਰਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਸੇਂ ਅਸੂ ॥ ੭ ॥ 
੮. [ਦਾਨ ਇੰਘ ਦੇ ਪੁੰਤ੍ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ । ਮਾਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਿਦਾਵਾ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਲੇ ਜਾਇ ਆਗੈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਰੁ ਖਾਨਾ ਸੈਗ' । ਕਿਤਿਕ ਸਾਬ 

ਬੈਗੜ ਹੈਂ ਸਹਿਜ ਚਲਾਹਿਂ ਤੁਤੋਗ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿਖ 

ਬੈਗੜ । ਖੈਗ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਹਿ ਉਜਾੜ । ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੇ। 

-ਮੰਦ ਚਲਾਵਹਿੰ ਤੁਰੈਗ-ਨਿਹਾਰੇ॥੨॥ ਕਹਕੋ #ਸ਼ਤਾਬੀ ਤੁਰੈਗ ਚਲਾਂ- 
ਵਹਆਏ ਤੁਰਕ ਨਿਕਟ ਲਖਿ ਪਾਵਹ/ਪ੍ਭੁ ਨੇ ਮੰਦਹਿ ਮੰਦ ਚਲਾਯੋ । 

ਪੁਨ ਡਰ ਧਰਿ ਤਿਨ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ ॥੩॥ “ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਸੈਨ ਸਮੀਪੀ ਹੋਈ । 

ਅਨਗਨ ਮਿਲਹਿ ਕਰਹਿ ਅਬਿ ਢੋਈਮਕਈ ਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੋ ਉਬੇਰੇ । 

ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਘਤੇ ਗੁਰ ਹਯ ਪ੍ਰੇਰੇ ।੪॥ ਤਿਸ ਕੇ ਹਾਥ ਕੋਰੜਾ ਹਭੋ। ਨਿਕਟ 

/ ਹੋਇ ਗੁਰ ਕੋ ਹਯ ਹੜੋ" । ਕਹੈ “ਤੁਰਕ ਦਲ ਆਇ ਪਿਛਾਰੀ । ਕਕੋਂ ਨ' 

ਬੇਗ ਕਰਿ ਬਲਹੁ ਅਗਾਰੀ॥੫॥ ਸੈਗਤਿਆ ਤੁਰੰਗ ਟਿਰੜੀਏ ਪਾਵਹੁ'ਦੋਂ । 

ਰਿਪੁ ਢਿਗ ਆਏ, ਕਜੋਂ ਨ ਲਖਾਵਹ!” । ਹਯ ਕੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਿਸ ਧਾਰੀ । 

“ਮਤਿ ਮਾਰੀ ਜਾਂਇ ਤੁਮਾਰੀ॥੬॥ਜਾਨ ਤ੍ਰਾਤ' ਕੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾ। ਚਲਯੋ 

ਜਾਤਿ ਜੋ ਹਮ ਅਨੁਸਾਰਾਂ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਕੀ ਸੁਨਿ ਬਾਨੰ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਕਰਿ ਬਿਲ੍ੈ,ਬਖਾਨੀ ॥ ੭॥ “ਇਹ ਮਮ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵਾ। ਬਖਸ਼ਨ 

ਹੀ ਤੁਮ ਬਨਿ ਆਵਾ । ਬਯ ਪਹਿਲੀ ਮੁਰਖ ਕਿਤ ਕੀਨਾ। ਨਹੀਂ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਪ ਕੌ ਚੀਨਾ ॥ ੮ ॥ ਸ਼ੈਗਤਿ ਨਹਿੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋਰੀ । ਜਿਸ 
ਤੋ ਮਹਿਮਾ ਲਖਹਿ ਬਝੋਰੀ? । ਸੁਨਤਿ ਬਿਨੈ ਕਰੁਨਾ ਹੁਇ ਆਈ।“ਦਾਨ 

ਸਿੰਘ ! ਕਰਿ ਚਿੰਤ ਨ ਕਾਈ ॥ ੯ ॥ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਲਰ/ੰਹ ਨ ਗਾਰੀ । 
੧8੫ ੨ ਉਹ ਖਾਨਾ (ਜੇ ਕਪੂਰੇ ਵਲੋ ਆਯਾ ਸੀ) ਨਾਲ .ਹੈ । ੨ਨ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘੋੜਾ 

(ਇਹ ਗੱਲ) ਟੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ _ਮਾਰਿਆ। “ਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ! ਖੌੜੇ ਨੂੰ 

(ਤ੍ਰਿਥੀ) ਚਾਲੇ ਪਾਓ ।(£ੰਜਾ:, ਟਿਰੜੀਏ=ਵੇੜ੍ਹੇ ਪਾਉਣਾ=ਟੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ]। “ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ 

[ਖਾਲਸਈ ਟੋਲਾ] । (ਅ) ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ । #ਘ£=ਗਤ ਕਜਾ ਤੁਰੰਗ ਰਿੜੀਏ 

_ਪਾਵਟ । ਪਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ “ਸਕਤਿਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟਿਰੜੀਏ ਪਾਓ, ਮਗਰ 

`ੂਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! । ਰਮਾਮੀਨ ਲੋਕ “ਸਕਤਿਆ? ਦੀ ਥਾਂ “ਸਗਤਿਆ? ਬੀ ਲ ਲੋਂਦੇ ਹਨ । 

ਐਕਗਤਿਆਂ” ਦੇ “ਸਨ? ਤੇ ਵਿੰਪੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਕਾਈ ਨਾਲ ਪਈ ਜਾਪਵੀ ਹੈ । 



_ £ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੨੫) ਐਲ ੧ । ਲੰਟੂ ੮. 

ਰਿਦੇ ਸਨੇਹ ਹੋਤਿ ਹੈ ਗਰੀ । ਰਿਸਕੋ ਬਸਿ ਦੁਰਸੀਂਸ ਬਖਾਨੇ । ਚਹੈ ਨ 
ਚਿਤ ਸੈਂ ਸੁਤ ਕੀ ਹਾਨੋ# ॥੧੦॥ ਤੁਮ ਸਿਖ ਸਤ ਕੇ ਸਮ ਹੋ ਮੇਰੇ । ਹਮ 
ਬਾਂਛਤਿ ਸੁਖ ਲਹੈ" ਘਨੇਰੇ॥ਸੁਨਿ ਕੈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ“ਕਾਕ ਆਪ 
ਕੋ ਮੁਰਹਿੰ ਨ ਮੋਰੇ ॥ ੧੧॥ ਤੋਰੇ ਉਰ ਮਹਿੰ ਭਰਮ ਬਭੇਰਾ। ਕਿਮ ਥਿਰ 
_ਹੋਹਿਉਸਦਾ ਸੈ' ਢੇਰਾਨੜ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪੁਨਹਿੰ ਸਮੁਝਾਯੋਕਰਨ ਅਭਰਮ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਨਾਯੋ ॥੧੨॥ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਦਾਵਾ ਲੰਗ ਜਾਇ” । ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ 
ਬਤਸ਼ ਜਿਥਾਇ" । ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਤਿਨ ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਲਯਾਵੈ' ।ਪਿਖਨਿਹਾਰ 
ਜਾਨੈ ਜਨੁ ਖਾਵੈਂਦ॥ ੧੩॥ ਨਹੀਂ ਚੁਭਾਵੈਂ ਦੇਤ ਜਿ ਤਨ ਮਹਿਂ। ਸੁਖ 
ਸੋਂ ਧਰੈ' ਆਨਿ ਹੀ ਬਨ ਮਹਿੰ । ਤਿਮ ਤੁਮ ਜਾਨਿ ਭਰਮ ਕੌ ਖੋਵਹੁ। ਮਨ 
ਮਹਿਂ ਸ਼ੈਕਮਾਨ ਨਹਿ ਹੋਵਹ”॥ ੧੪ ॥ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਰਿਦੈ ਅਨੰਵੜੋ 
ਹਯ ਤੇ ਉਤਰਿ ਗੁਰੂ ਪਦ ਖੈਦਯੋ । ਗੁਰ ਜੀ ! ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਭਲਾ । 
ਸੁਖ ਕਰੀਅਹਿ, ਤਮ ਜਾਗਤ ਕਲਾ? ॥੧੫ ॥ ਇਮ ਬੋਲੰਤਿ ਸਿੱਖਨ ਕੇ 
ਸਾਬ। ਆਗੇ ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਮਗ ਨਾਬ । ਪਰਖਨ ਹਿਤ ਜੈਗਲ ਨਰ ਵੇਰ`। 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤਿਸਬੇਗ।੧੬॥“ਹਮ।ਕੋ ਲਗੀ ਅਧਿਕ ਅਬਿ ਪਯਾਸਾ। 
ਖੋਜਹੁ ਨੀਰ ਹੋਇ ਜਿਸ ਪਾਸਾ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਭਿ ਖੋਜਨ । 
ਬੂਬਨ ਕਰੇ ਸੈਗ ਗਨ ਜੋ ਜਨ ॥ ੧੭ ॥ ਛਾਗਲ ਹੁਤੀ ਸੁ ਖਾਨੋਂ ਤੀਰ” । 
ਬੂਬੜੋ ਸਿੱਖਨ#ਤੁੜ ਢਿਗ ਨੀਰ।ਤਬਿ ਨਰ"ਕਹਮੋ “ਨਿਕਟ ਨਹਿੰ ਮੇਰੇ। 
ਪੁਨ ਚਿਤਵ3ੋ-ਲਿਹੁੰ ਮੋਲ ਘਨੇਰੇ"'-॥੧੮॥ਜਬਿ ਨਹਿਂ ਕਿਸ ਢਿਗਪਾਨੀ 
ਕਸ ਸੁਖ ਲਵੋ ।੨(ਦਿਲ) ਕਿਵੇਂ ਦਿਕਾਣੇ ਲਹੇ । “ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ । $ਬਨਾਂ 
ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟੌੱ' ਦੀ ਅੱਗ ਲਗ ਜਾਵੇ । “ਬੇਂਦੇ ਜਿਸ ਬਾਂ ਤੇ ਟੋਣ ਉਏ”"”। ੬ਦਖਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਬਦੇ ਹਨ ਮਾਨੋਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ । “ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ । 
ਦਜੈਗਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸ: [ਇਸ ਪਰਖਣ ਵਿਚ ਖਾਨਾ ਦੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ 
ਤੇ ਜੈਂਗਲ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿੱਖ ਬੀ] । €ਉਹ ਖਾਨਾ ਜੈ ਕਪੂਟੇ ? ਮੁਟੱਖਾ ਦਿਤਾ ਸੀ) ਉਸ ਪਾਸ 
ਮਸ਼ਕ ਸੀ । "”ਉਸ ਨਰ ਭਾਂਵ ਖਾਨੇ ਨੇ । "ਫਿਰ ਖਾ? ਨੇ ?ਢਿਆ ਕਿ ( ਇਸ ਵੇਲੇ ) ਬਹੁਤ 
ਮੁੱਲ ਲਵਾਂ (ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ) । #ਬੁਟੁਤ ਕੁਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਰ ਤੇ ਟੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ 
ਬਕ ਕਹੇ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਾਕ ਘੀਏ ਦੇ 
# ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਗ ਪੂਰਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੋ ਏੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਰ 
ਤੋਂ ਵਿਤਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਣੂੰ ਦਾ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਦ੍ਰਿ£ਣਾਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ 
ਚੱਲਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ,ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵਿ? ਕ 
ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੈ ਹਨ । `ਪਾ:=ਹਯ । 



੨ ੨੦ ਪਰਤਾ੫ ਨੁਰਜ । ( ੬੦੨੬) ਮੋਨ ੧। ਸੰ ੮, 

ਪਾਯੋ। “ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਹੀਅਹਿ” ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯੋ। ਤਬੈ ਬਤਾਯਹ <ਹੇ 
ਮਮ ਤੀਰ। ਲੈ ਕਰਿ ਮੋਲ ਦੇਯ ਹੋਂ ਨੀਰ ॥ ੧੯ ॥ ਦੇਹੁ ਰਜਤਪਣ ਲੇਹੁ 
ਕਟੋਰਾ । ਅਤਿ ਸੀਤਲ ਜਿਮ ਸੁਧਰਜੋ ਸ਼ੋਰਾ”। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਰਿ ਭਰਿ 
ਲੀਨਾ”। ਕਹਿ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਕਰ ਦੀਨਾ ॥ ੨੦ ॥ ਹੇਰਿ ਨੀਰ ਕਰ ਤੇ 
ਗੁਰ ਡਾਰਾ।ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਤੇ ਬਹੁਰ ਉਜ਼ਾਰਾ/ਸੋ ਪਾਨੀ ਹਮ ਪਾਨ ਨ ਕੀਨ। ` 
ਬਿਮਲ ਨ ਹੁਤੋ ਗੇਰ ਧਰਿ ਦੀਨ ॥ ੨੧ । ਦੇਕ ਕਟੋਰਾ ਆਨਹੁ ਆਨ । 
ਬਿਮਲ ਬਿਲੋਕਹਿਂ ਕਰਹ ਸੁ ਪਾਨ? । ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਖਾਨ ਸੈਗ ਭਾਖਯੋ। 
“ਏਕ ਕਟੋਰਾ ਪੁਨ ਗਰ ਕਾਂਖੜੋ॥੨੨॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਮੈਂ ਦੇਉ' ਨ ਕੋਈ। 
ਅਪਨੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਜੋ ਸੋਈ” । ਸਿੱਖਨਿ ਭਨਯੋ' “ਘਨੋ ਤੁਵ ਪਾਸ। ਕ੍ਯੇੰ 
ਨ ਦੇਤਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪੜਾਸ॥੨੩॥ਕਹਨ ਲਗਰੋ“ਦਿਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾਰ । 
ਲੇਹੁ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿ ਕਰਿ ਬਾਰਿ॥ ਸਿੱਖਨ ਕਹਯੋ “ਰਜਤਪਣ ਲੀਜੈ । ਗੁਰ 
ਕੌ ਹੇਤੁ ਨੀਰ ਭਰਿ ਦੀਜੈ! ॥੨੪॥ ਕਹੈ ਮੂੜ੍ “ਸੈ ਦੇਉ' ਨ ਪਾਨੀ। ਚਹਹੁ . 

- ਜਿ ਮਹਚਿ ਦੇਉ ਮਮ ਪਾਨੀ£। ਸਤਿਗੁਰ ਭਨੜੋਂ ਦੋਹ ਦੀਨਾਰ । ਏਕ 
ਕਟੋਰਾ ਭਰਿ ਲਿਹ ਬਾਰ? ॥੨੫॥ ਦੇ ਕਰਿ ਤਬਹਿ ਕਟੋਰਾ ਭਰਯੋ । ਹੇਰਤਿ 
ਸ/ਤਗਰ ਬਾਕ ਉਚਰਜੋ । “ਸਭਿ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਤਰੋਂ“ ਪਾਨੀ । ਸਨਿ ਖਾਨੇ ! 
ਤੌਂ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੀ ॥੨੬॥ ਤੋੰ ਪਾਨੀ ਤੋਂ ਪਤਰੋ ਹੇਰਾ । ਜਾਨਯੋ' ਭੋਦ ਆਜ 
ਹਮ ਤੇਰਾ?। ਇਮ ਕਹਿ ਆਗੇ ਕਿਤਿਕ ਸਿਧਾਏ । ਮੱਦ ਦੇਸ਼= ਕੇ ਸਿਖ 
ਤਬਿ ਆਏ ॥ ੨੭ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਗੁਰ ਵਤੇ ਬੁਲਾਈ । ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ 
ਰਾਵ ਨਿਵਾਈ। ਦੁਹ/ਦਸ਼ਿ ਤੇ ਸਿਖ ਹਰਖਤਿ ਭਏ। “ਭਲੋ ਸਮੇਂ ਮੇਲਾ ਗੁਰ 
ਕਏ” ॥੨੮॥ ਖਰੇ ਦੋ ਬੋਲੇ ਨਿਜ ਅਰਜ਼ੀ। “ਬਿਨਹ” ਆਪ ਸੁਨੀਅਹਿ 
ਬਚ ਰਚ ਜੀ'। ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਸ਼ਿ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ 
-ਧਾਰ ॥ ੨੯ % ਕਰ ਕਰਿ ਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਪਛੁਤਾਏ । ਇਹ ਸਗਰੇ ਸਿਖ 
1= ਤਲਟੂੰ ਪਠਾ£ । ਉਤਰਹ ਹਯਤੇ ਕਛ ਬਿਰ ਹੋਇ । ਕਹਯੋ ਤਿਨਹੁੰ ਕੌ 
7!ਨ)ਐ ਸੋਂਦ'॥੨੦॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੇ । ਉਤਰੇ ਹਯ 

੧ ਕਿਟ 2੨ ਵਿਚ ਟੱਢਾ ਕੀਤਾ £ੰਦਾ ਹੈ । ੨(ਟੁਪਯਾ) ਦੇ ਦੇਕੇ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲਿਆ ਗੁ੍ਦੂ ਜੀ ਦੈ 
ਨੇਵਕ ਨੇ । ਤਦੂਪ ਯ) ਦ। ਪ੍ਰਗ ਕਹਿਕੇ । 5ਜੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦ ਛ ਹਰ ਹੋ ਦਿਓ 1 
ਪੜਨ । ਇੰ” ਮੱਦ ਦ। ਭਾਵ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਬਾ ਪਦ ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਮਦ >' ਹੈ। 
(ਦੇਖੋ ਇਨੇ ਅੰਸੂ ਦਾ ਅਕ -੯ ਤੇ ਏਹੋ ਲੋਲ ਅੰ ੧੨ ਅੰਕ ੨੭)। ?ਏਨਤੀ । 



0 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਭਸ। ___( ੬੦੨੭) _ _ ਐਨ੧।ਲਲੂਦ, ` 

ਤੇ ਬੈਠਿਬ ਕਰੇ। ਕੈਂਭਿਕ ਸਿੰਘ ਅਰੂਦੇ ਰਹੇਂ% । ਕੋਚਿਤ ਉਤਰਿ ਪੂ ਢਿਗ 
ਲਹ ॥੩੧॥ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਗਰੇ ਬਿਰੇ । ਬਡ ਦੀਵਾਨ ਲਾਗਬੋ ਕਰੇ । 
ਕਮਰਕਸਾਂ ਸਭਿ ਹੂੰ ਕੋ ਅਹੇ । ਤੋਤੇ .ਸੁਲਗਿ ਤੁਢੈਗਨਿ ਰਹੇ! ॥ ੩੨ ॥ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਲਗਿ ਰਹੀ ਅਵਾਈਉੰ।ਦਸੈੜ ਸਕਾਰੇ ਪਰਹਿ ਲਰਾਈ” । 
ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਯਾਰੀ ਕਰਿ ਰਹੇ। ਇਕ ਤਰੁ ਉਚੋ ਤਹਿ ਬਿਰ ਅਹੇ ॥੩੩॥ 

4ਸੰਘ ਚਵਾਯੋ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਹਿ । ਦੂਰ ਲਖਹੁ ਸੁਧ ਦੇਹੁ ਬਿਸ਼ੇਖਹਿ” । 
ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਗਾਥਾ ਬਿਨਤੀ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਾਈ ॥੩੪॥ 

6ਮੱਦੁ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਾਮ ਘਨੇਰੇ । ਸਭਿ ਤੋ ਮਾਨਵ ਮਿਲੇ ਬੜੋਰੇ । ਪੰਚ ਲੋਕ 
ਅਰੁ ਪ੍ਰੋਮੀ ਗੁਰ ਕੈ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜੋ ਸਿਖ ਧੁਰ ਕੇ ॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਸੁੰਨ 

ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਭਿ ਗਾਬਾ । ਮਿਲਿ ਖ਼ਿਲਿ ਭਏ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਸਾਬਾ। ਅਪਨ ਆਪ 

ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਕਹਤੋ। ਦੇਸ਼' ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਲਹਜੋ॥੩੬॥-. ਤੀ ਕਦੀਮੀ 

ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਹਿ। ਹਮ ਨਿਰਭਾਂਗ ਨਿਬਾਂਹੀ ਨਾਂਹਿ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਸਿੱਖ 

ਬਟੋਗੇਕਰਿ ਮਸਲਤ ਭੇਜੇ ਤੁਮਓਰੇ॥੩੭॥ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬ ਵੈਰ ਤਜਿ ਦੀਜੈ। 

ਹਮ ਬਿਚ ਪਰਹਿੰ ਮੇਲ ਕਰਿ ਲੀਜੈ।ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਨਿਬੇਰ ਕਰਿ ਲਜਾਵੈਂ' । 

ਕਹਿ ਮਰਿਮਾਂ ਤਿਨ ਤੋਂ ਪੁਜਵਾਵੈਂ॥੩੮॥ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਰਬਹੈ ਹਮਾਰੀ । ਪਰੇ 

ਰਹੈਂਗੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਜੇ ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਰਖਹੁ ਬਿਖੇਰਾਂ । ਸਕਲ ਰੀਤਿ 

ਕਰਿ ਕਸ਼ਟ ਬਡੈਰਾ॥੩੯॥ ਨਹਿੰ ਹੋਵਹਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਰਬਾਹਾ । ਲੋਕ ਬਿਸਿ- 

ਵਕ ਹੋਤਿ ਉਰ ਮਾਂਹਾ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਇਮ ਕਹਿ ਕੌ । ਰਾਵਰ ਕੇ 

ਸੈਕਣ ਸਭਿ ਲਹਿ ਕੈ? ॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨਿ ਰਿਸ ਛਾਈ।ਉ”ਤਰ 

ਕਹਕੋ ਬੀਚ ਸਮੁਦਾਈ। “ਸਿੱਖ ਹੋਤਿ ਲੈਬੇ ਉਪਦੇਸ਼ੂ । ਦੇਹ ਹਮੈ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ' ॥੪੧॥ ਹਮ ਕੌ ਚਾਹ ਨਹੀਂ' ਤੁਮ ਕੋਰੀ । ਪੂਰਬ ਭਾਜ ਗਏ ਬਿਨ ` 
ਹੋਰੀ । ਗਏ ਸੁ ਗਏ ਰਹੋ ਸਭਿ ਭਾਰੇ“। ਅਥ ਕੋ“ ਤੁਮੈਂ ਬੁਲਾਵਨ ਲਾਗੇ 

।੪੨॥ ਹਮਰੇ ਝਗਰੇ ਰਹੁ ਨਿਬੇਰਾ । ਕਹਾਂ ਗਏ ਤੁਮ ਪੂਰਬ ਵੇਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੌ ਭਾ ਕਾਰਨ।ਨਹਿੰ ਗਮਨੰ” ਨਹਿ ਕਰਯੋ ਉਚਾਰਨ ॥੪੩॥ 

੧੩ਅ ਅ ਰਹੀ ਹੈ । “ਦੇਸ਼ ਨੇ । ₹ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਸਾਨੂੰ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦਿੰਦੇ ੮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਸਗੋ'। । “ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਠੇ ਰਟੋ। (ਅ) ਜੇ ਗਏ ਹਨ 

ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਰ/ਹ_ ਪਏ ਸਨ । ਪਕੋਣ । 5(ਤਦੇਂ) ਨਾ ਗਏ 

(ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ) । #ਗਫ ਇਸ ਲਈ ਚੜੇ ਰਹੇ (ਕ ਮਗਰ ਤੁਰਕ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਚਾਹੀਏ । 1ਪਾ:=ਗਹੇ । 



ਮ| ੮੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੬੦੨੮) ਸੈਨ ੧ । ਅੰਨੂ ੯. _ 

ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਥਿਰੇ ਡਰ ਧਾਰਯੋ । ਸਕਲ ਪੰਚਾਯਤ ਕੋ ਬਲ ਹਾਰਨ 

ਪੁਨ ਨੌਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਭਏ ਹੈਂ।ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਸਿਰ ਦੇਨ ਗਏ ਹੈਂ॥੪੪॥ਤਬਿ 

ਮਾੜੇ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ । ਭੇ ਤੂਸ਼ਨ ਧੰਰ ਤ੍ਰਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।ਕਿਨਹੂੰ ਕਹਮੋ 

ਨ ਸ਼ਾਹੁ ਅਗਾਰੀ । ਪਰਜੋ ਨ ਕੋਊ ਗਰ ਮਝਾਰੀ ॥੪੫॥ ਕਯੋਂ ਨ ਨਿਬੈ- 

ਰਯੋ ਤੰਬ ਕਿਸ ਜਾਇ । ਤਬਿ ਜਾਨਤਿ ਜਬਿ ਲੋਤਿ ਛੁਟਾਇ।ਕਰਯੋ ਕਾਜ 

ਤਬਿ ਕੋ ਮਨ ਜਾਨਤਿ'।ਤਾਂਤੇ ਅਬਿ' ਕਹਿਬੋ ਹਮ ਮਾਨਤਿ॥੪੬॥ਕਿਸਹੂੰ 
ਤੇ ਕੁਛ ਕਾਜ ਨ ਸਰਜੋ।-ਹਮ ਸਿਖ ਇਹ-ਨ ਜਨਾਵਨ ਕਰਕੋ” । ਅਬਿ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਿ ਕੋ ਆਏ। ਕਹਨਿ ਬਾਕ ਕੋ ਨਹਿਨ ਲਜਾਏ॥੪੭॥ਤੁਮ 

ਕੌ ਸਿਖ ਕਰਿ ਕਤਾ ਹਮ ਲੈ ਹੈਂ।ਪਰੇ ਕਾਜਜਬਿਦਗ਼ਾ ਕਮੈ ਹੈਂ।ਅਬਿ ਲਿਖਿ 
ਦਿਹ ਤਮ-ਹਮ ਸਿਖ ਨਾਂਹੀ-। ਚਲੋ ਜਾਹੁ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਾਂਹੀ' ॥੪੮॥ 

ਇਮ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਗਿਰਾ ਰੁਖਾਈ । ਸਭਿਨਿ ਤਰੇ ਕਹੁ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। , 

ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਮੁਖਿ ਪੰਚਨ" ਮਸਲਤ। ਕਰੀ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤ- 
ਵੀਤ ॥ ੪੯॥ ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਾਖਜੋ । “ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਕੌ 

ਖੋਵਨ ਕਾਂਖਯੋ। ਇਹ ਸਿਖ ਆਏ ਮੇਲ ਕਰਾਵਨਿ।ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਰਣ ਤ£ਬਾਤ 
ਬਤਾਵਨ ॥ ੫੦॥ ਕਰੋਂ ਨ ਬਿਦਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਰਾ । ਲਿਖਹੁ ਮਝੈਲ ! 

ਕਰਤਿ ਕੜੋਂ ਦੇਰਾਊ”ਦੁਤੀ ਬਾਰ ਜਬਿ ਗੁਰ ਨੈ ਕਹਯੋ/ਲਿਖਨ ਹੇਤੁ ਸਭਿ 

ਹੂੰ ਤਬਿ ਚਹ੧ੋ ॥੫੧॥ ਦੇਹਰਾ॥-ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਕਹੋ ਲਗਿ 

ਤੁਰਕ ਕੇ ਸੈਗ। “ਨਹਿ ਸਿੱਖੀ ਹਮ ਤੇ ਨਿਬਰਿੰਤੋਂ ਲਿਖਿਵੇਹੁ ਨਿਸੈਗ- 

॥੫੨॥ ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ਲਿਖੜੋ ਬਿਦਾਵਾ । ਗੁਰੂ ਲਿਖਾਇ ਜੇਬ ਮਹਿੰ 

ਪਾਵਾ। “ਸਭਿ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜਾ । ਲਿਖਿ ਵੀਨੋ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸ 

ਅਨਾਂਰਜ” ॥ ੫੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਸਿੱਖੀ ਬਿਦਾਵਾ 

ਮਦੈਲ ਲਿਘਨ' ਪ੍ਰਨੰਗ ਬਰਨਟ. ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੇ ਅੰਸੂ । ੮ ॥ 
੯. [ਮਾਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਆਟੰਡਣਾ ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਜੇ ਜੇ ਬੋਮੁਖ ਸਿਦਕ ਬਿਨ ਸਿਮਰਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਂਤ' । ਲਿਖਯੋ 
੧ਗਫ ਬਹੁਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੁਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਓ ।'ਜੇ ਤਦੇਂ ਦਮ੍ੰਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ)ਕੌਮ ਕੀਤ' ਜਾਣਦੇ 
(ਅਸੀਂ) ਮਨ (ਵਿਢ)/ਤਾੰ ਹੁਣ””। “ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ/ਇਹ ਗਲ ਬੀ ਜਨਾਵਣਾ ਨਹੀ” 

ਕੀਤੀ ਸੀ/“ਮੁਖੀਪੈਂਚਾਂ ਨੇ#ਡਰਦੇ ਜੇਗ ਤੋਂ/(ਫਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਨਕਿ)ਸਾਰੇ ਮਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਮਿਲਕੇ 

(ਸਾਊ)ਕਿਹਾਂ ਸੀ(ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ-ਜੀ)ਤੁਰਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਲਿਖ ਦੇਡਾ ਕਿ ਸਾਬੇਂ ਸਿੱਖੀ 
ਲਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ । "ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ [ਸੇਸ:,ਅਨ “-ਆਰਯ<ਪੰਰ/ਇਤ ਦ। ਗਲ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 



_ਗ੍੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੬੦੨੯) ਐਨ ੧। ਅੰਨ ੯ 

ਬਿਦਾਵਾ ਦੋਰਿ ਬਿਨ “ਗੁਰ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਕਦਾਂਤ”? ॥ ੧ ॥ ਤੌਪਈ ॥ ਜੇ ਜੇ 
ਸਿਦਕੀ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪਜਾਰੇ । ਭਯੋ ਕਸ਼ਟ ਤਿਨ ਕੋ ਮਨ ਭਾਰੇ -ਬਹੁਤ 
ਦਰਾਂ ਕਾਰਜ ਇਹ ਭਯੋ । ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਥੋਦਿ ਸਭਿ ਕਯੋ-॥੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਭੀ ਭਏ ਉਦਾਸ । ਜਥਾ ਕਪੁੱਤ੍ਰ ਬਨੇ ਪਿਤ ਪਾਸ । ਮਹਾਂ ਬਿਰਸ ਦਹ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਹੋਵ।ਧਰਹਿਂ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਬਿ ਜੋਵਾ॥੩॥ ਸਿੱਖ ਮਬੈਲਠਿ 
ਮਹਿੰ ਜੇ ਭਲੇ । ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੈਕਟ ਮਿਲੋ । ਮਨੁਜ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਤਜਿ 
ਨਹਿ ਸੱਕਈ” । ਬੇਮੁਖ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਜ ਧਿਕ ਤੱਕਈ” ॥੪॥ ਚਵਜੋ ਤਰੋ- 
ਵਰ ਪਰ ਜੋ ਹੇਰਤਿ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੁਨਾਇ ਸੋ ਟੇਗੰਤ।੫ਭੁ ਜੀ! ਕਯਾ 
ਦੇਖਤਿ ਹੋ ਖਰੇ ? ਲਸ਼ਕਰ ਰਿਪੁਨਿ ਆਇਬੋ ਕਰੇ॥੫॥ ਉਡੀ ਧੂਰਿ 
ਸੂਰਜ ਕੋ ਛਾਦਤਿ । ਸੁਨੀ ਧੁਨੀ ਕੁਛ ਦੰਦਭਿ ਬਾਜਤਿ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 
'ਆਇ ਅਸਵਾਰਾ । ਕਲਮਲਾਟ£” ਸੁਨੀਅਤਿ ਹੈ ਭਾਰਾ ॥੬॥ ਕਰਹੁ ਤੁਵੈ- 
ਗੁਨ ਭਰਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । ਠੋਕਹੁ ਗਜਨ ਦੁਗੋਰੀ ਡਾਰੀ । ਰਹੀ ਨ ਦੂਰ 
੬ਆਇਿ ਭਾ ਨੌਰ । ਘਰੀ ਨ ਲਾਗੰਹ ਹਰੈ ਭ ਵੇਰ ॥੭॥ ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਹੀ 
ਉਤਰਜੋ ਤਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਤੁਰੈਗਮ ਚਰੇ । ਧਨੁਖ ਸੈਭਾਰਿ ਥੈਂਚਿ 
_ਠੈਕਾਰਾ । ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਤੀਰ ਨਿਕਾਰਾਂ ॥ ੮ ॥ ਸਭਿ ਬੈਰਾੜਨ ਤਬਿ 
ਕਰ ਜੋਰੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਗਮਨਹੁ ਕੁਛ ਇਤ ਓਰੇ । ਆਗੇ ਆਇ ਤਾਲ 
ਖਿਦਰਾਣਾਂ। ਸੇ ਲਰਿਬੇ ਕੋ ਖਰ”ਂ ਟਿਕਾਣਾ ॥ ੯॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਕੁਛ ਤਹਿ 
ਤੇ ਚਲਿ ਆਗੇ । ਜਹਿ ਤੁਰਕਨ ਜਲ ਹਾਬ ਨ ਲਾਗੇ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਆਖੇ 
ਮਰਿ ਜਾਇੰ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਕੇ ਬਦਨ ਪਲਾਇ॥ ੧੦॥ ਠਹਿਰ ਨ ਸਕਹਿਂ 
ਤੁਰਤ ਫਿਰਿ ਜਾਵਹਿ। ਜਬਿ ਖੋਜੇ ਤੇ ਨੀਰ ਨ ਪਾਵਹਿ! । ਇਮ ਤਿਨ 
ਕੀ ਮਸਲਤ.ਸੁਨਿ ਕਾਨੋ । ਸਨੋਂ ਸਨ ਆਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ੧੧ ॥ਪੁਨ ਸਿਖ 
ਕਹੋ “ਨਿਕਟ ਹੀ ਆਏ'। “ਖੋਜ ਤੁਰੈਗ ਨਵੀਨੋ ਪਾਏ । ਧਾਇ ਬਿਲੋਕੈ' 
ਜਾਨਹਿਂ ਨੇਰੇ? । ਰਿਪੁ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹਕੋ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੧੨॥ “ਖਰ ਤੁਰ 

ਪਤ ਆ ਤੀ ਸਗ ਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਗੁਟੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਵੇਖਕੇ ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । “ਰੌਲਾ । “ਤੁਰਕ ਨੇੜੇ ਆ ਗ£ ਹਨ। 

ਘ੍ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਖੇਜੀ ਸਾਡੇ) ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਖੇਜ ਪਾਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇੜਨਗੇ। 
ਦਂਪ:=ਲਖਹੁ । 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੩੦ ) ਐਨ ੧ । ਆਹ ੯. 

ਨ ਕੀ ਬਦ ਗਾਗਜਜ ਕਰੇ ਨ ਮੁਖ ਵਿਚ ਭੱਟਾ'। ਹੱਇ ਮਤਿ- 
ਵਾਰੇ ਤਰ ਤਰ ਤੱਕੈ' । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਭੀ ਵੇਖ ਨ ਸੱਕੈਂ#”॥੧੩॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਲਗਿ ਗਏ । ਨਰ” ਤੁਰਕ ਭੀ ਕਰਤੇਂ ਭਏ । ਮੱਦ੍ਰ ਦੇਸ਼ 
ਕੀ ਸੇਗਤਿ ਜੋਈ । ਲਿਖਤਿ ਬਿਦਾਵਾ ਗਮਨੀ ਸੋਈ ॥ ੧੪॥ ਤਿਨ ਸੈਂ 
ਪੰਚ ਸਿਖ। ਮਤਿਵੈਤੇ । ਸਭਿਨਿ ਧਿਕਾਰ ਹਟੇ ਬਲਵੇਤੇ । ਕਹਿਨ ਲਗੇ 
“ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਡੁਬੋਯੋ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਗਲ ਹੀ ਖੋਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਹਮ ਤੋ ਗੁਰ 
ਹਿਤ ਦੈ ਹੈਂ ਪ੍ਰਾਨ । ਬਿਚ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਕਰਹਿ ਅਰਿ ਹਾਨ । ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ 
ਗੁਰ ਕੇ ਗਿਰਦ । ਕੋ ਇਸ ਸਮੈ ਤਜੈ ਹੁਇ ਮਰਦ“ ॥ ੧੬ ॥ ਏਤੀ ਭੀਰ 
ਗੁਰੂ ਖਰ ਪਰੀ । ਹੈ ਸਦ ਹੈਫ“ ਤਜੈ' ਇਸ ਘਰੀ।ਜੀਵਨ ਪਾਇ ਕਗੰਹੋਂਗੇ 
ਕਹਾਂ । ਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾਜ ਨ ਐਹੈ' ਇਹਾਂ ॥ ੧੭ ॥ ਅੰਤ ਸਮਾ ਸਭਿ ਕੇ ਸਿਰ 
ਖਰਾ । ਕਾਇਰ ਸੂਰ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂ । ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਧਖੈਨ ਤਿਨ ਕੇਰਾ। 

੧ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਸ ਬੇਰਾ]ੰ ॥ ੧੮ ॥ ਜਿਯਤ ਨਿੰਦ ਮਿਤ ਨਰਕ 
ਸਹੇਰਾ । ਕਰਮ ਕਮਾਯੋ ਤੁਮ ਇਸ ਬੇਰਾ” । ਸਿਖ ਪੰਚਨਿ` ਤੋ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਕਾਨ । ਭਯੋ ਸਿਦਕ ਕੇਤਿਕ ਕੈ ਆਨਿ ॥ ੧੯ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਛੋਰਿ 
ਇਤਹਿ” ਸੇ ਮਿਲੋ । “ਤਜਨ ਗੁਰੂ ਕੌ ਅਥਿ ਨਹਿ ਭਲੇ । ਬਰ ਹ਼ਾਂਰਹੁਂ 
ਨਰਕ ਸਹੇਰਯੋ । ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਗੁਰ ਤੋ ਮੁਖ ਵੇਰਯੋ ॥੨੦॥ ਏਕ ਘਰੀ ਕੌ 
ਸੈਕਟ ਨੀਕੋ । ਲਾਖਹੁੰ ਬਰਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜੀਕੋਂ । ਹਮ ਗਾਢੇ ਹੁਇ ਠਾਵੇ 
ਅਹੈਂ। ਰਿਪੁ ਸੋਂ ਰਨ ਕਰਿ ਮਾਰਹਿ ਮਰੈ ॥੨੧॥ ਗੁਰ ਲਗਿ ਤੁਰਕ ਜਾਨ. 
ਨਹਿੰ ਦੈਹੈਂਜਬਿ ਲਗਿ ਤਨ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੈ ਹੈਂ। ਨਹਿ ਬੱਾ ਸਿੱਖੀ ਕਉ 
ਲਾਵੈਂ । ਨਹੀਂ ਆਪਨੋ ਧਰਮ ਗਵਾਵੈਂ ॥੨੨॥ ਹਮ ਤੋ ਪੁਣ ਧਾਰਯੋ ਅਥਿ 
"ਮੂਰਖ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ । ₹ਸਾਭਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ (ਅਪਣੇ ਸ੍ਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੱਟਾ 
ਅਭ ਜਾਏਗਾ । <ਹੋਠਂ ਹੇਠਾਂ । $ਨੇੜਾ । ਸੂਰਮਾ ਹੋਕੇ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੋ ਛੱਭ(ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾ 
ਵਿਦ ਇਮ ਲਾਨਤ [੦, ਹੋ | । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ । “ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਇਉ 
ਹ-ਅੱਖੀਂ ਘੱਟ, ਮੁਖ ਦਣਾ, ਤਰ ਭਰੇ ਤਕੋ, ਵੇਖ ਨ ਸੱਕੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਦ ਦਾ 
ਇਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈਂ-ਅੱਖੀਂ ਪੱਟ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੱਠਾ, ਬਿਰ ਬਿਰ ਤੱਕੇ, ਬੇਲ ਨ ਸੱਕੇ । 

7ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਭਾਈ' ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 
ਜਾਂਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੈਗਾਰਕੇ ਗਿਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਤਰੇ । ਫੇਰ ਪੰਜ 
ਨਿੱਤਰੇ, ਵੇ ਵੇਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਛਾਗੀ ਦੇ ਨਿੱਤਰੇ। ਇਹ ਗਲ ਅੰਰੂ ੧੨ ਅੰਕ ੧੪੦ 
ਤੋਂ ੩੭ ਤੱਕ ਵਿਦੇਂ ਪਈ ਸਗੋ ਹੈ& ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜ) ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤਤੌਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 
ਪਰਗਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹ5। #੫੫=ਜ੩ ਜਗ ਸੂਖ ਪਰਲੋਕ ਅਫੇਰਾ! _ 



, ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ____( ੬੦੩੧) _ਐਨ ੧। ਅੰਹੂ ੯. 
ਐਸੀ ਵਹ ਕਹ ਨ ਨਮ ਜੋਨ (09 ਨੀਦ ਬਰ ਕਪ 
ਭਰਕ । “ਜੀਵਤਿ ਨਿੰਦਾ ਮਰਤੇ ਨਰਕ?” ॥੨੩॥ ਹਟੇ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਸੈਖਯਾ 
ਵਾਲੀਰਿਣ ਕਰਿਬੇਕਹ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲੀ।ਅਪਟ ਭਏ ਕਾਇਰ ਬਲਹਾਰੇ । 
ਪਗ ਚੈਚਲ ਕਰਿ ਦੂਰ ਸਿਧਾਂਰੇ ॥੨੪ ॥ ਪਜਾਰ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰੇ ਤਜਿ ਧਰਮੁ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਯਾਗੇ ਕਰਯੋ ਕੁਕਰਮੂ।ਜਿਤ ਕੋ ਆਏ 'ਤਿਤਹਿ ਸਿਧਾਗੇਮਨਹੁੰ 

ਚਰਨ ਮ੍ਰਿਗ ਕੇ ਸਭਿ ਧਾਰੇ ॥ ੨੫। ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਕੁ ਖਿਦਰਾਣੇ _ਆਏ । 
ਲਰਨ ਸਥਾਨ ਬਿਲੋਕਿ ਅਲਾਏ। 'ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਪਰਤੋ ਨੰਮ੍ਰੀ ਥਲ ਅਹੈ। ਰਣ 
ਹਮ ਕਰਹਿ ਇਹਾਂ ਬਿਰ ਰਹੈਂ॥੨੬ਬਦਰੀ ਝ੍ਰਿੰਦਸਘਨ ਹੈਂ ਆਛੇ।ਹਤਹਿੰ 
ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੋ ਚਿਤ ਬਾਛੇਂ?। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਬੈਰਾੜ। ਕਹੈਂ “ਚਹ੍ 
ਦਿਸ਼ਿ ਬਾੜ ਉਜਾੜ॥੨੭। ਨਾਹਕ ਰੁਕਹੁ ਬੀਚ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇਂ । ਘੇਰਾ ਪਾਇ 
ਲੋਹਿ ਬਲ ਕਰਿ ਕੇ । ਆਗੇ ਚਲਹੁ ਕਿਤਿਕ ਥਲ ਔਰ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਹੈ' 
ਆਛੀ ਠੌਰ ॥੨੮॥ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਆਪਨੀ ਰਖਹਿ ਉਜਾਰ । ਸ਼ਲਖ ਤੁਪਕ ਕੀ 
ਕਰਿਹੈਂ ਮਾਗਜੇਤਿਕ ਹਤੇ ਜਾਇ ਹਤਿ ਕਰਿਕੈ।ਪਰੇ ਜੋਰ ਤੇ ਜੈ ਹੈਂ ਟਰਿ 
ਕੈ ॥ ੨੯॥ ਇਹ ਮਤ ਹਮਰੋ ਮਾਨਹੁ ਗੁਰ ਜੀ । ਰੁਕਹੁ ਨ ਆਪ ਕਰਤਿ 
ਸਭਿ ਅਰਜ਼ੀ? । ਇਮ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਇ ਦੀਨ । ਕਹਜੋ ਜੋਰਿ ਕਰ 
€ਸਨਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ ! ॥ ੩੦ ॥ ਤਜਿ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕੁਛਕ ਪਯਾਨੇ । ਖਰੇ ਭਏ 
_ਪੂਭੁ ਲਰਨ ਫਿਕਾਨੇ" ।ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਸਿੰਘ ਜੇ ਚਾਲੀ । ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਕਰਿ 
"ਧੀਰ ਬਿਸ਼ਾਲੀ ॥੩੧ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਤਾਇਲ ਆਏ । ਤੁਪਕ ਤਾਰ 
ਤੋੜੇ ਸੁਲਗਾਏ । ਸਰ ਖਿਦਰਾਣ' ।ਤਨਹੁੰ ਨਿਹਾਰਾ । ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਤਾਂਹਿ 
ਮਬਾਰਾ ॥ ੩੨॥ ਮਨਹੁੰ ਦੁਰਗ ਹੈ ਕਰਯੋ ਪਸਿੰਦ । “ਬਿਰਹੁ ̀ ਇਹਾਂ ਰਣ 
ਕਰਹਿ ਬਿਲੰਦ। ਇਤ ਹੀ ਤੁਰਕ/ਨ ਕੌ ਬਿਰਮਾਵੈਂ । ਗੁਰ ਕੋ ਪਾਛੇ 
ਨਾਹਨ ਜਾਵੈ” ॥੩੩॥ ਆਪਸ ਮ ਹ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਬਿਰੇ। ਲੰਰਬੇ ਕਹੁ 
“ਇਹ ਕੁਛ ਦੂਰ ਇਕ ਜੈਗਨਨ ਦੇ ਵਿਚ ਟਿੱਈੀ ਹੈਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 

ਇਹ ਬਾਂ` ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਰ ਹਦ ਅੱਗੇ ਮੰ “੧ ਦ ਅੰਗ ੨/=ਭਾਵ;ਸਸੀਂ ਗੁਣ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ 

ਨਾਂ ਢੱਲੀਏ ਏਏਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੇਵਾਂ ਦੇਕੇ ਹੇਕ ਲਈਏ (ਅ)ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛੇ ਨਾਂ ਜਾਣ। 
#ਇਹ ਚਾਲੀ ਅੰਕ ਦਾ ਟੁਲੋਵਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਚੇਖੀ,ਸੀ ਤੇ,ਇਹ ਬੀ ਖਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵੈਲੈ ਪਹਿਲਾੰ ੧ ਨਿਤਰਿਆ 

ਵਗ ਪੰਜ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਟੇਂ ਹੀ ਨਿਤਰ ੫£ ਤੇ ਲੜਕੇ ਮਰਨੇ ਪਰ ਭਵ ਗਏ 
ਤੇ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ । 



£| ਗੁਰ ਪ੍ਰੜਾਘ ਸੂਝਜ। ___ (੬੦੩੨) ਲੋਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੯. _ 

ਤਿਆਰ ਹੁਇ ਖਰੈ। ਕੈਤਿਕ ਸਿੰਘਨਿ ਬਹੁਤ ਜਨਾਵਨਿ । ਕਦੇ ਚਾਦਰੇ 
ਝਾਰਨਿ ਪਾਵਨਿ। ੩੪॥ਊਚੇ ਬਦਰੀ ਕੇ ਤਰੁ ਜੇਈ। ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਸਾਥ ਅਛਾਦੇ 
ਤੋਈ।-ਤੰਬੁ ਲਗੇ ਜਾਨਿ ਰਿਪੁ ਡਰੈ । ਆਇੰ ਨ ਇਕ ਬਿਰ ਹੋਲਾ ਕਰੈਂ ॥ 
੩੫ ॥ ਰਹੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹਤੈ' ਤਵੇਗਾਂ । ਮਾਰਹਿੰ ਤੁਰਕਨਿ ਫੋਰਹਿਂ ਅੰਗਾ- 
ਬਿਰੇ ਅਧਿਕ ਕਰਿਕੈ ਉਤਸਾਹੂ । ਪੈਨ ਜਨਮ ਤਿਨ ਕੋ ਜਗ ਮਾਂਹੂ॥੩੬॥ 
-ਗੁਰ ਲਗਿ ਤੁਰਕ ਨ ਪਹੁੰਚਨਿ ਪਾਵੈਂ । ਹਤੈ' ਇਹਾਂ ਪਾਛੇ ਉਲਟਾਵੈਂ । 
ਘਾਲਹਿੰਗੇ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋਰਾ-।ਕਰਿ ਕਰਿ ਆਡ' ਬਿਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰ॥੩੭॥ 
ਨਹੀ ਆਪਨੇ ਧੈਰ ਹਿਲਾਵਹੁ । ਮਰਹੁ ਸਮੁਖ ਰਣ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਵਹੁ । 
ਵਾਠਲੀ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੋ । ਸੈਘਰ ਘੋਰ ਘਨੋ ਕਰਿ ਡਾਰੋ” ॥੩੮॥ ਚੰਡਿ 
ਚਲਿੱਤ੍ ਪਾਠ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਕੋਚਿਤ ਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਰਰੈ' । ਕੌ ਰਾਮਾਇਣ 

_ਮੁਖਹੁਂ ਉਚਾਗੈਸੁਭਟਨ ਕੋ ਜਸੁ ਜਿਨਹੁੰ ਮਝਾਰੈ੯॥੩੯॥ ਇਮ ਬਿਰ ਭਏ 

ਤਯਾਰ ਹੁਇ ਕਰਿ ਕੈ। ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਹਤਨ ਧੀਰ ਉਰ ਧਰਿ ਕੈ। ਬਿਗਰੀ ਬਾਤ 
ਸੁਧਾਰਨ ਹੇਤੁ । ਸਿਮਰਤਿ ਸੈਂਤਿਗਰ ਭਏ ਸੁਚੇਤ ॥ ੪੦ ॥ ਕਲਬਲਾਟ$ 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਭਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗਹਿ ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਤਜਾਰੇ। ਕੋ ਕੌ ਤਜ= 
ਗਨ ਲਗੇ ਤੁਵੈਗ । ਸੁਨਿ ਰਿਪੁ ਆਇ ਕਗੰਹਿਂ ਜਿਮ ਜੈਗ ॥ ੪੧॥ ਸੁਨੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਪਠਾਨ ਵਜੀਂਦੇ । ਕਹਜੇ ਕਿ “ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਆਨਿ ਰਸੀਦੇ”। ਤੁਪਕ ̀ 
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਈ ਦੇਤਿ । ਬਿਰਜੋ ਨਿਕਟ ਮੰਡਹਿ ਰਣ ਖੇਤ ॥ ੪੨ ਨ 
ਆਗੇ ਜਿਨ ਲਾਖਹੁੰ ਭਟ ਮਾਰੇ । ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂਹਿ ਨ ਹਾਰੇ । 
ਬਮਣੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ ।ਘਾਲਹੁ ਹੇਲ ਪਰਹ ਵਿਕ ਬਾਰੀ? ॥ ੪੩॥ 
ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ। ਕੀਨੀ ਤਯਾਰ ਤੁਪਕ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਾਟ 
ਕਪੂਰਾ ਜਿਨ ਕੇ ਸਾਬ । ਆਇ ਬਤਾਵਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਬ ॥੪੪॥ ਜਹਿਂ 
ਜੀਹਿ ਕਰਿ ਡੇਰਾ ਚਢਿ ਆਏ। ਆਵਤ ਸਗਰੇ ਚਿੰਨ ਦਿਖਾਏ। ਪਿਖਿ ੫ਿਖਿ 
ਖੋਜ ਆਵਤੋ ਦੌਰੇ । ਤੁਰੈਗ ਧਵਾਇ ਪਾਵਤੇ ਟੌਰੇ ॥੪੫॥ ਆਇ ਨੌਰ 
ਪਾਯਹੁ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੇਖੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸੁ ਤੰਬੂ ਜਾਣੇ। ਛੁਟਨ ਲਗੀ ਦੁਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ 

੧ਮਾਸਟੇ । ?ਜਏਂਦਾਰ ਲਦਾ ਹੈ 1 ਬਨੋਲਾ । ਭਨ ਪਟੈੱਚੇ ਹਾਂ॥ ਰ੍ 
“ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਈ #ੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ) 

ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਯਾ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ :£#ਗ ਮੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਕਿ ਬੀਰਤਾ ਜਾਗੇ । ਜੈਸੇ ।ਕਹਾ ਹੈ 
“ਅਵਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਇਿੰ ੫ਟੂ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੈ ਚਾ,ਏ ।” ਜੁੱਧ ਸਸੇਂ` ਜੋਧਿਆੰ ਦੇ ਪ੍ਰਨੰਗ ਬੀਰ 
ਰਸ ਉਦੀਪਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰਤ ਐਨ ੧। ਅੰਨ ੧੦. 

ਗੋਰੀ । ਪਰੜੇ _ਰੌਰ ਬਹੁ ਸ਼ਲਖਨਿ ਛੋਰੀ ॥੪੬॥ ਇਤਿ ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
%= (-=- 

ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਨੇ “ਭੱਟ ਵੇਰ ਹੇਨ” ਪੂੰਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਨਵਮੇ ਅੰਸੂ (੯ 
੧੦, [ਟੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣੇ ਜੈਗ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਕਰਿ ਹਮਲਾ ਗਨ ਤਰਕ ਮਿਲਿ ਧਾਇ ਪਰੇ ਕਰਿ ਸ਼ੋਰ । ਛੂਣੀ 
ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਸ਼ਲਖ ਲਗਿ ਗੋਰੀ ਮੁਖ ਬੋਰਿ ॥੧॥ ਭੁਜੰਗ &੮॥ ਤੁਢੈਗੈਂ ਚਲੀ 
ਤੇ ਭਯੋ ਨਾਦ ਭਾਰਾ । ਸੁਨਜੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਧਾਰਾ । ਖਰੇ ਹੋਇ 
ਟਿੱਬੀ ਹੁਤੀ ਏਕ ਤਾਂਹੀ । ਤਜੇ ਤੀਰ.ਤੀਥੇ ਲਰੈ' ਸੈਨ ਮਾਂਹੀ॥ ੨॥ ਬਿਧੇ 
ਏਕ ਦੋਊ ਤ੍ਰਿਤੀ ਚਾਰ ਪਾਂਚੇ । ਲਚੇ ਪਾਰ ਸੂਕੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਾਚੇ। ਚਲ 
ਬੇਗ ਤੇ'ਦੀਹ ਉ”ਠੈ' ਸ਼ੁੰਕਾਟੇ" । ਦੜਾ ਦਾੜ ਗੇਰੈਂ ਮਨੋ ਬ੍ਰਿੱਛ ਕਾਟੇ ॥੩॥ 
ਖਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਰੀ ਬਿਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਂਹੀ । ਤਜੈ' ' ਤੀਰ ਗੋਰੀ;ਲਰੀਂ ਅੰਗ ਤਾਂਹੀ”। 
ਪਰੇ ਏਕ ਬਾਰੀ ਘਨੋ ਘਾਲਿ ਹੇਲਾ। ਚਹੈਂ ਬਿੰਦ ਸ਼ੱਤ ਕਰੈ ਰੇਲ ਪੈਲ॥੪॥ 
ਜਬੈ ਤਾਲ ਕੇ ਤੀਰ ਪੈ ਆਨਿ ਢੂਕੇ। “ਲਿਜੈ ਮਾਰ ਥੋਰੇਇਮੰ ਊਚ ਕੂਕੇ। 
ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ” ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਪੂਰਾ। ਤਜਯੋ ਥਾਨ ਨੰਮ੍ਰੀ! ਗਜਯੋ ਨਾਦ 
ਭੂਰਾ॥ ੫ ॥ ਲੀਓ ਥੈਂਚਿ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਚੈਡੈ ਘਮੰਡਾ । ਕਰੇ ਖੰਡ ਖੰਡੇ ਅਖੰਤੈ 
ਉਮੰਡਾਂਮਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਮੰਡਕੋ ਕਰਕੋ ਲਾਲ ਤੁੰਡੈ । ਜਿਸੇ ਹੇਰਿ ਬੈਰੀ ਕਿਯੋ ਰੈਗ 
ਪੰਡੇ ॥ ੬॥ ਜਥਾ ਪੁੰਜ ਹਾਬੀਨ ਪੈ ਸ਼ੇਰ ਧਾਵੈ। ਨ੍ਰਭੈ ਬੀਰ ਬਾਂਕੋ ਤਥਾ ਘਾਵ 
ਘਾਵੈ। ਬਰਜੋ ਸਿੰਘ ਏਕੋ ਗਨ ਸ਼ੱਤ ਮਾਂਹੀ। ਕਰਾਚੋਲ -ਬਾਹੋ ਮਿਟੈਂ ਪੈਰ 
ਨਾਂਹੀ ॥ ੭ ॥ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿ ਗੇਰੇ ਗੁਰ ਓਜ ਪਾਏ । ਤਬੈ ਦੇਖਿਕੈ ਬਿੰਦ ਸ਼ੱਤ 
ਰਿਸਾਏ। ਚਹੂੰ ਕੋਦ ਘੇਰਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾਟੈ ਉਘਾਰੇ । ਛਕਤੋ ਛੋਭ ਛੱਤੀ ਸੁ ਛਾਲੀ 
ਉਛਾਰੇ£ ॥ ੮ ॥ ਰਸਾਵਲ ਛੈਦ ॥ਚਹੂੰ ਓਰ ਮਾਰੇ। ਬੜੀ ਸ਼ੀਘੁ ਧਾਰੇ । ਪਲੱਥੇ 
ਖਿਲਾਰੀ”। ਕਰੇ ਘਾਵ ਭਾਰੀ ॥ ੯॥ ਘਨੇ ਘਾਵ ਖੇ ਕੈ । ਸੁ ਸਰੋਟੈ ਬਹੈ ਕੈ । 
ਭਯੋ ਲਾਲ ਰੋਰੀ । ਸੁ ਚੀਰੈ ਸੁ6-। ॥ ੧੦ ॥ ਮੁਖੰ ਮੁੱਛ ਬੈਕੀ । ਬਿਲੋਕੈਂ 

੍ ਅਤੇਕੀ।ਘਨੇ ਘਾਵ ਘਾਏ । ਹਥ ਤੋ ਗਿਰਾਏ॥੧੧॥ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਵੈ। 
ਨਹੀਂ ਦਾਵ ਖਾਵੈ । ਬਹਜੋ ਜਾਹਿ ਲੋਹੂ । ਰਿਦੈ ਸਿੰਘ ਰੋਹੂ ॥੧੨॥ ਤਕੜੋ 
ਤਾਂਹਿ ਅੰਗਾ । ਸਮੂਹੈ ਤਵੇਗਾ। ਇਕੈ ਬਾਰ ਦਾਗੀ। ਗਨੈ ਆਨਿ ਲਾਗੀ" 
॥ ੧੩॥ ਗਿਰੋ ਸਿੰਘ ਸੌਂਹੈ"'। ਕੁਪਜੋ ਬੇਕ ਭੋਹੈ' । ਜਥੈ ਬੀਰ ਮਾਰਾ। ਕਰੇ 
“ਕੇ । ₹ਗਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ । ਕੋਈ ਇੰਘ ਸੂਰਮਾ / । ਨੀਵਾਂ । “ਅਵੰਡਤ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਟੋਟੇ 
ਟੋਵੇ ਕੀਤੇ । “ਡੱਟ ਦਰ (੬੫, ਗੁੱਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਪੇਂਦਾ ਹੈ । ' 
?ਗਤਕੇਬਾਦੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰੀ,ਤਲਵਾਰ ਵਾਣ ਦੀ ਵਿੱਦਜਾ ਦਾ ਬੀਨ । ਦੇਖਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ੯੫ ਦੇ ਦਿਲ ਗੂੱਸ (ਭਿਰ ਰਿਹ) ਹੈ । "“ਬਦੁਤ ਸਾਰੀਆੰ ਆ ਲਰੀਆਂ । "੧ਸਾਮ੍ਹਣੇ । 



[ ਗੂਉ ਪ੍ਰਤੰਘ [ਰੋਜ । _ ( ੬੦੩੪) ਸੈਲ ੧। 

ਮਨ ਤਕ ਸਿੰਧ ਗੇ ਭਨ ਭੰਗ ਠੱਗ ਨਲੜੋਂ ਤਹ ਕੋ 
ਪ੍ਰਿਈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੈ ਕੈ ॥ ੧੫॥ ਸਮੈ ਸੋ ਨ ਐਸੋ। ਲਰੈਂ ਆਡ ਲੈ ਸੋ' । ਤਜੋ 
_ਜੀਯ ਸੈਕਾ । ਨ ਕੀਜੈ ਅਤੈਕਾ॥੧੬ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੈਭਾਰੋ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ” । 

ਆਪ ਮਾਂਹੀ । ਕਹੈਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂਹੀ।੧੭॥(ਮਲੇ ਪੰਚ ਬੀਰਾ। ਧਰੀ ਬੂਰ 
। ਜਹਾਂ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਪੁੰਜਾ । ਪਰਯੋ ਨਿੰਘ ਭੈਜਾ' ॥ ੧੮॥ ਤਹਾਂ ਕੋ ਸਿਧਾਹੈ। 

ਕਿਿਾਣੀਕਾਰ ਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਂਪਸੁ ਓਜੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ॥੧੯॥ਮਨੋ ਬੇਗ ਸਿੰਘੀ 
ਤਥਾ ਸ਼ੋਭ ਸਿੰਘੰ”। ਖਿਚੇ ਪੰਚ ਤੋਗ।ਉਘਾਰੀ ਸੁ ਬੇਗਾ॥੨੦॥ ਮ੍ਰਿਰੀ ਸ਼ੱਤ 
ਛਾਰੈ। ਅਰੇ ਨਾਂਹਿ ਆਗੇ।ਜਿਸੇ ਘਾਇ ਘਾਲੋ । ਤਿਸੈ ਮਾਰਿ ਭਾਲੇ ॥੨੧॥' 
ਪਰਜੋ ਰੌਰ ਭਾਰੋ । ਬਕੈਂ “ਆਰ ਮਾਰੋ । ਚਹੂੰ ਓਰ ਘੇਰੇ । ਛੁਕੈਂ' ਨਾਂਹਿ ਨੇਰੇ 
॥੨੨॥ ਵਜੀਦੇ ਨਿਹਾਰੇ। ਸੁ ਖਾਨੰ । ਕਹਾਂ ਜਾਹੁ ਭਾਗੇ। ਨਹੀਂ 
ਲਾਜ ਲਾਗੇ॥੨੩॥ ਮੁਰੋ ਘੇਰਿ ਮਾਰੋ । ਨਹੀਂ ਤਾਸ ਧਾਗੇ ਅਹੈਂ ਸਿੰਘਥੋਰੇ 
ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ ਘੋਰੇ ॥੨੪॥ ਕਹਾਂ ਓਜ ਕੈ ਹੈਂ । ਮੁਰੇ ਮਾਰਿ ਲੈ ਹੈਂ? , ਵਜੀਦੇ 
ਉਰ, ਵਿਚ ਫਖ ਮਰ। ੨੫ /ਰਭਾ ਵੱਡ ਹੋਏ, ਮਓ ਤੰਤ ਵਟ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਚਲਾਵੈਂ।ਸ ਲੋਹੂ ਚਖਾਵੈਂ੯ ॥੨੬॥ ਰੰਗੇ ਰੋਗ ਲਾਲੀ । ਕਣੈ' ਮਾਰ 
ਡਾਲੀ । ਹਥ ਹੇਰਿ ਨੈਰੈਕਟੈਂ ੬ ਜੀ 
ਰੱਤੇ। ਗਿਨੋਂ ਸ਼ੱਤ ਪੂਨਾ” । ਚ ਚਾਉ ਦੂਨਾਂ ॥੨੮॥ ਉਛੱਲੈ' ਛਠੀਗੀ”। 

”।ਇਯੇ ਓਜ ਐਸੋ। ਹੜਾਰਾਨ ਜੈਸੋ। ੨੯॥ ਮਹਾਂ ਕੌਂਪ ੍ 
ਠਾਨੈਂ । ਗੜੀ ਕੀਟ ਮਾਨੈਂ। ਬਡੇ ਓਤਸਾਹੈ। ਰਟੈ ਸ਼ੱਤ ਗਾਹੇ ॥ ੩੦ ॥ 
ਸਿਰਖੰਭੀ ੬੮॥ ਪੰੰਚਹੁੰ ਬੀਰ ਜੁਬਾਰੇ ਮਾਰਿ ਅਨੌਕ ਕੋ । ਕਰਾਚੋਲ ਪਰਹਾਰੇ 
ਤੁਰਕ ਗਿਰਾਇ ਕੈ। ਪਰੇ ਤੁਰੈਗਮ ਭਾਰੇ ਮੁਖ ਅਰੁ ਚਰਨ ਕਣਿ,ਗੁਲਕਾਂ 
ਡੀਰ ਸਹਾਰੇ ਭਿਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭਿ ॥੩੧॥ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁ ਡਿੱਗੇ ਸਨ£ਖ 
ਬੈਰੀਆਂ। ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਸਨ ਭਿੱਗੇ ਬਾਗੇ"'ਲਾਲ ਹ੍ਰੈਤਜੇ ਨ ਹਾਥਹੁੰ ਖੱਗੇ 
ਇਿੱਛਾ ਹਤਨਿ ਕੀ । ਘਨੇ ਘਾਵ ਤਨ ਲਗੇ ਮਰਿ ਕਰਿ ਗਿਰ ਪਰੇ ॥ ੩੨॥ 
ਬੱਦ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਬਾਰੇ ਸੂਕੇ ਸਰ ਬਿਏ।ਬਿਰੇ ਸਿੰਘ ਡਹਿੰ ਭਾਰੇ ਤੁਪਕ ਚਲ 
"ਭਾਵ ਐਸਾ ਸਮਾ ਟਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਖ? ਖਜੋ ਕੇ ਲੜੀਏ । (ਅ) ਓਫਾਂ 
ਨ ਲੈਕੇ ਲੜੀਏ । ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ (ਪਹਿਲਾ) ੫ । ਵਿਚ ਜਾ ਧ । $ਜੈਸੇ 
ਤੇਰ ਦਾ ਵੇਗ ਹੁੰਦ ਹੈ ਤੈ ਟੈਸੇ ਹੀ (ਗੁਦ ਕੇ) ਨੰਘਂ (ਦੇ ਵੇਰ) ਦੀ ਟੋਭਾ ਹੈ । “ਰੜ ਬੜ । ਭਾਵ 
ਲ ਮਿਲ ਗਏਂ । ੧(ਕ੍ਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ) ਲਹੂ ਚਖਾਊਂਦੇ ਹਨ । “£ੰ=੍ਰਆੰ ਨੂੰ ਬਿਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । 
ਚਲਾ ਮਾਰਕੇ ਉੱਛਲਦੇ ਹਨ । €ੂਰਮੇ । ”੯ਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰ ਕੈਨ ਸਮਬਦੇ ਹਲ/ ਪੁਸ਼ਾਕ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੦੩੫ ) ਸੈਨ ੧। ਸੰਨ ੧੦. 

ਵਦੇ। ਉਠੇ ਸ਼ਬਦ ਕੜਕਾਰੇ ਗੁਲਕਾਂ ਸ਼ੂਕਤੀ । ਲਗੇਂ ਤੁਰਕ ਤਨ ਮਾਰੇ 

ਗਿਰੇਂ ਪਵਗਮਹੁੰ' ॥੩੩॥ ਦੇਹਰਾ॥ ਬੱਦੀ ਸੰਘਨੀ ਮਹਿ ਘਨੀ ਸਿੰਘ ਸੈਨ 

ਕੋ ਜਾਨਿ।ਨੇਰ ਨਹੀ' ਕਾਯਰ ਕਰੈਂ ਦੂਰ ਫਿਰੈ ਭਰ ਮਾਨਿ੩੪।੩ਾ ਰਫੰਦ॥ 

_ਵਜੀਦੇ ਪ੍ਰਚਾਟੇ“ਕਰੋ ਕਜੋਂ ਨ ਹੱਲਾ । ਬਲੀ!ਰੇਲ ਪੇਲੋ ਬਿਲੀਦੈ ਧਠੱਲਾ'। 

ਵਲੈ ਬੀਰ ਦੌਰਯੋ ਬਲੈ ਬੋਲ ਪਾਏ”। ਪਲੀਤੇ ਧੁਬੈਂ ਪੁੰਜ ਗੋਰੀ ਚਲਾਏ ॥ 

੧੫॥ ਤਬੈ ਏਕ ਨੌ ਸਿੰਘ ਕੋਧੇ ਬਿਸ਼ਾਲੇ । ਤਜੀ ਆਭ” ਕੋ ਥੈਂਚਿ ਥੱਰੀ ` 

ਨਿਕਾਲਵੁਕੇ ਢੋਇ' ਗਾਵੇ ਢਿਰੀ ਢੇਰ ਚਾਲੋ& ਛਕੇ ਛੋਭ ਮੈਂ ਛਾਲ ਆਛੇ 

ਉਛਾਲੇ ॥ ੩੬ ॥ ਦਸੋ ਸਿੰਘ ਸੇ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਾਸੇ ਨ ਸੋਈ” । ਨਿ੍ਭੈ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ 

ਕਰੀ ਜੈਗ ਵੋਈ” । ਕਰਾਚੋਲ ਚਾਲੋ ਸੁ ਢਾਲੋ ਉਛਾਲੋਂ । ਹਜ਼ਾਹੋ' ਰਿਪੂ 
ਹੋਇਕੈ ਆਲਬਾਲੋ ॥ ੩੭ ॥ ਨਰਾਜਵੰ₹॥ “ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ” ਉ ਚਾਰਿ ਕੈ ਬਿਸਾਲ 
ਓਜ ਪਾਇਕੈ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੇਜ ਮਹਿ ਘਨੌਰ ਘਾਵ ਘਾਇਕੰ। ਜਹਾਂ ਪਰੈਂ 

ਜੁੱਧ ਠਾਨਤੇ।ਸਮੇਤਅੱਤ੍ਰ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਸੁ ਪੱਤ੍ਰ ਜਯੋਂ ਪ੍ਰਹਾ- 

ਨਤ੯॥੩੮॥ ਬਿਲੈਦ ਸੇਲ ਠੇਲਤੇ ਕਰੈਤਿ ਰੋਲ ਪੋਲ ਕੋ । ਦੁਹੇਲ ਹੇਲ 

ਮੇਲ ੩, ਧਕੇਲਤੇ ਨ ਬੋਲ ਕੋ" । ਪ੍ਰਪੇਲਤੇ ਕਰੇਤਿ ਐਲ, ਭੈਲ ਰੈਲ 

ਚਾਲਤੋ”। ਸੁ ਲਾਲ ਦੈਲ ਛੈਲ ਹੋਤਿ ਖੇਲ ਜਯੋਂ ਉਭਾਲ ਤੇ" ੩੯॥ 

ਘਿਚੈਤ ਬਿੰਦ ਸ਼ੱਤ ਮੈਂ ਬਚਿਤ੍ ਅੱਤ ਮਾਰਤੇ"'।ਭਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਘਾਵਤੇਤਊਨ 
ਧੀਰ ਹਾਰਤੋ । ਕੌਟੈਤਿ ਅੰਗ ਭੈਗ ਹ੍ਰੈ ਗਿਰੋਤਿ ਖੇਤ ਜੰਗ ਕੇ । ਨਿਮੈਗ 

ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸੁਰੈਗਚੀਰ ਰੈਗਿਕੋ॥੪੦॥ਬਿਲੋਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਲ ਕੇ ਮਰੇਵਸੋਂ 
ਸਿੰਘਰਿ ਕੈ“। ਸਮੀ੫ ਸ਼ੱਤ ਆਇ ਗੇ ਤੁਵੈਗ ਕੌ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਕੈ । ਕਰਯੋ 

ਬਿਸਾਲ ਰੌਲ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਰਤੇ ਸੁੰ ਜਾਤਿ ਹੈਂ'। ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਧਵਾਇ ਆਇ ਨੌਰ 
ਪਾਇ ਘਾਤ ਹੈਂ॥੪੧॥ਦੋਹਰਾ।ਸਿੰਘ ਇਕਾਦਸ਼ ਨਿਕਸਿ ਕਰਿ ਤੋਮਰ ਖੜਗ 

੧ਹੇੜਿਆਂ ਤੋਂ । ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਬਲ ਪਾਕੇ । ₹ਭਾਵ ੧੦ ਸਿੰਘ । “ਆਸਰਾ । “ਤਕੜੇ 

ਹੋਕੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇ । $ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੋਕੇ ਢਲੇ ਗਏ । “ਦੰਸੇ ਏਰਾੰ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸੇਨਾ ਡਰੇ / ਦਜੈਗ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ । ਦਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ ਪੱਤ ਵਾਂਡ ਬਾੜਦੇ ਹਨ[ਨ੮=-ਅਸਤਰ=ਹਥਕਾਰ 

੧੪ਕਲਨ_ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਧੱਕੇ ਨੂੰ ̀ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ( ਤਰਕ ) । ੧੩ਸੋਂਕਦੇ ਹੋਏ ਰੋਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ,ਰੈਲ=) ਮਿਲਕੇ ਮਗਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਬਛੋਲ਼ (ਜੂਰਮਿਆਂ) ਦੇ ਬਸੜ ਲਾਲ 

ਹੈ ਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ) ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ । "ਅਚਰਜ :ਕਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸ਼ਸਦ੍ਧਾਰੀਅਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ [ ਅਤ=ਸ਼ਸਤਧਾਰੀ ' ਘੱਤਰ=ਸ਼ਸ> 1 ।"''ਤਾਲ ਦੇ ਜਿੰਘਂ ਨੇ 

ਦਸ ਸਿੰਘ ਜਦ (ਵੇਰੀ) ਮਾਰਕੇ ਮਟੇ ੨ੇ੩। "੯ਘੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰ ਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ। ____( ੬੦੩੬) _ ਸੋਨ ੧। ਐਹ ੧੦, 

ਸੈਗਾਰਿ । ਪਰੋ ਤਰਕ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਖੈ ਧਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਹੈਕਾਰ । ੪੨ ॥ 
ਰਸਾਵਲ ੬੮॥ ਤੁਢੈਰੀਂ ਮੈਭਾਰੀ । ਬਰੂਦੈ ਸੁ ਡਾਰੀ । ਦੁਗੋਰੀ ਕਸੈਤੇ । ਪਲੀਤੋ 
ਜਮੰਤੋ ॥੪੩॥ ਕਲਾ ਜੋੜਿ ਤੋੜੇ। ਕਲੀ ਸਾਥਾਂ ਮੋੜੇ। ਧਰੇ ਹਾਥ ਤਾਕੋ”। 
ਝੁਕਾਏ ਕੜਾਕੇ ॥ ੪੪ ॥ ਚਲੈ' ਸ਼ੂੰਕ ਗੌਰੀ । ਲਗੇਂ ਦੋਹਿ ਵੋਰੀ। ਦੜਾਦਾੜ 
ਗੋਰੇ । ਸੁ ਤਾਲੈ ਚੁਵੇਰੇ॥ ੪੫ ॥ ਕੜਾਕਾੜ ਮਾਚੀ । ਲਹੂ ਧੂੜਿ ਰਾਚੀ । ਖਰੇ. 
ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ । ਨਹੀਂ' ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਰੈਂ ॥ ੪੬॥ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਰਯਾਰਾਂ । ਤੜਾਰੈ” 
ਸਾ 'ਸ਼ੱਤ ਆਏ । ਤਹਾਂ ਘਾਵ ਘਾਏ॥੪੭॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਕਟੇ ਜੇ4 
ਪੁਰੇਜੇ ਪੁਰੇਜੇ' । ਲੌਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਨਾ। ਬਡੋ ਜੈਗ ਠਾਨਾ ॥੪੮॥ਦੋਹਰਾ॥ਪੁੰਜ 

ਕੋ ਮਾਰਿ ਕਰਿ`ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਬਰ ਬੀਰ । ਬਾਕੀ ਤ੍ਰੋਦਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ 
ਨਿਕਸੇ ਧਰਿ ਧੀਰ ॥ ੪੯ ॥ਭੁਜੌਗ ੬ਢ॥ ਚਲੇ ਬੀਰ ਸੋਊ ਬਝੇ ਓਤਸਾਹੇ । 
ਧਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਜੈਗ ਮਾਂਹੇ। ਕਢੇ ਮਯਾਨ ਤੋਗ਼ੇ ਗਹੇ ਹਾਥ ਵਾਲੋ । 
ਚਲਾਕੀ ਕਰੇਤੇ ਸੁ ਛਾਲੈਂ' ਉਛਾਲ ॥੫੦॥ ਝਣਾਪੱਟ ਜੁੱਟੇ ਲਫਾਪੱਟ” ਹੋਏ। 
ਸਰਾਪੱਟ ਸੁੱਟੇ ਕਟਾਕੁੱਟ ਜੋਏ। ਕਟਾਕੱਟ ਕੱਟੇ ਢ਼ਟਾਪੱਫ ਮਾਰੇ । ਖਣਾ 
ਪੱਫ ਖੋਟੇ ਹੱਟਾਹੱਟ ਹਾਰੇ“ ॥੫੧॥ ਕਹਾਂ ਲੌ ਕਹੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਜੁੜਾਂਰੇ। 
ਰਿਪੂ ਸੈਗ ਜੂੜੇ ਪਹੂੰਚੇ ਅਗਾਰੇ । ਖਹੇ.ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੱਰੀਂ। ਮਰੇ 
ਜੋਗ ਖੇਤੈ-ਬੜੇ ਘਾਵ ਲੱਰੀ ॥੫੨॥-ਤਜੇ ਤਾਲ ਦੂਰੈ ਬਰੇ ਸੈਨ ਮੱਧੈ। ਬਡੋ 
ਖਾਨ ਮਾਰੇ ਕਰੈਂ ਜੁੱਧ ਕਰੱਧੈ।ਰਟੀ ਗ੍੍ਿੱਧ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਭਖੈਂ ਮਾਸ ਬੋਲੈਂ।ਉਡੈ' ਕੈਕ 
ਕਾਕੈ ਨਥੈ ਬੀਚ ਡੌਲੇ ॥੫੩॥ ਡਕੀਂ ਡਾਕਣੀ ਕੁਤ ਪ੍ਰੇਤੈ ਬਕੰਤੇ । ਨਚੀ 
ਜੋਗੀ ਸੀਸ ਬਾਲੀ ਖਿਲੰ੩? । ਕਿਤੀ ਦੂਰ ਲੌ ਜੈਗ ਖੇਤੈ ਬਿਥਾਰੇ । ਗੋਥੀ 
ਲੁੱਥ ਜੁਲੈ' ਪਰੀ ਪੋਥ ਡਾਰੇ॥ ੫੪ ॥ ਸੁਰ ਦੇਖਿ ਸਿੰਘਾਨਿ ਕੌ ਜੁੱਧ ਸੁੱਧੈ । 
ਕਹੈ ਪੈਠ ਪੈਠੈ ਫਿਰੈਂ ਗੈਨ ਮੱਧਮਰੇ ਬੀਰ: ਚਾਲੀ ਮਹਾਂ ਓਜ ਕੈਕੈਂਗੁਰੂ 
ਧ੍ਰਾਨ ਧਾਰੇ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਘੈ ਕੈ ॥ ੫੫ ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੜਿ ਮਰੋ 
ਬਹੁਤੇ ਹਤੇ ਤੁਰੈਗੀ । ਭਯੋ ਜੈਗ ਪੂਰਨ ਤਬੈ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਨਹੁਂ ਪ੍ਰਸੈਗ॥੪੬। 
ਇਤਿ ਸ਼ੂ। ਗੁਰ ਪਾਪ ਜੂਭਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪੂਰਬ ਐਨੇ “ਮੁ=ਤਜਰ ਜੇਗ' ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨੂਨੰ ਨ ਚਮਸੇ ਅਨ. ॥-3੦ ॥: 

ਉਹ 

੩੨ ੨੧੦੩ 
"ਤੱਕਦੇ ਹਨ ।“ਤਲਾ ਦੇ । “ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ । ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਪਣ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥ। . “ਖੋਏ 
ਤਰਕ) ਖਦਾ ਪਟ (ਛੇਤੀ) ਹਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ( ਅ) ਖ ਪੀ ਕਾਲੇ ਭਾਵ ਫਸਾਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ””'। #ਪੂਨੀ ਖਾਨ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਖੰਤੇ ਲੋ (ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ?ਖਹੇ। “ਖਿੰਡਾਏ 
੮ਏ। ਸਮੂਹ ਲੋਬਾਂ ਗੁੱੇ ਹੈ ਗਈਆਂ । ਦਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ (ਦੇ ਢੇਰ ਦਲੇ) ਪਏ ਹਨ'। 

ਵਂਪਾ-ਸਾਧ । 7ਪਾ:-ਤੁਰਕ ਅੰਢਾਈ ਸੇ ਸ਼ਰੋ ਤ੍ਰੇ ਸੇ ਹਤੇ ਤੁਰੇਗ । 



ਸਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੦੩੭) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੧, 

੧੧, [ਮਾਈ ਭਾਗੋ । ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਮਾਈ ਭਾਰ] ਹਤੀ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਮਬਾਰ। ਤੁਰਕ ਹਤਯੋ 
ਖ਼ਰ ਸਾਂਗ ਤੇ ਗੇਰਯੋ ਧਰਾ ਮੜਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾ ਕੋਸ ਰਹਿ 
ਖਰੇ।ਅਬਿ ਲਗਿ ਟਿੱਬੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਚਰੇ'।ਧਰਜੋ ਪਨਚ ਪਰ ਤੀਖਨ ਬਾਨਾ । 

ਮੁਸ਼ਟ ਗਹੇ ਧਨ" ਕੋ ਪੁਨ ਤਾਨਾ ॥ ੨॥ ਸ਼ਬਦ ਭਯਾਨਕ ਹੋਵਤਿ ਛੋਰਾ । 
ਆਵਤਿ ਭਯੋ ਸ਼ੱਤ ਦਲ ਓਰਾ। ਭੂਮ ਭੂਰ ਭੁੰਕਾਟ ਭਦਿਆਲਾ । ਸਨਿ 
ਕਰਿ ਬਿਸਮੇ ਤੁਰਕੇਂ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩॥੬ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਈ ? 
ਨ੍ਹੀਂ ਸਿੰਘ ਅਬਿ ਕੋ ਅਗੁਵਾਈ।ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਸਭਿ ਲੀਨੇ ਮਾਗਿ ਪਰੇ ਧਰਾ 
ਪੈ ਪਾਇ ਪਸਾਗ।੪॥ਖੋਜਹਿੰ ਗੁਰ ਕੀ ਲੋਥ ਬਿਚਾਰੈਂ। ਪਹੁੰਚਹਿ ਹਜ਼ਰਤਿ 
ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਗੈਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮੋਹਿ ਪਰ ਘਨੋ।ਜਿਸਕੋ ਨਿਤ ਚਹਿ ਗਹਿਨ 
ਕਿ ਹਨੋਂ“॥੫॥ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਸਭਿ ਭਨਤਿ ਸੁਨਾਈ।“ਗੁਰ ਭੀ ਲਰਤੋ ਭਯੋ 

ਲਖਾਈਐਜੇ ਕਰਿ ਖੋਜ ਲੋਥ ਕਰਿ ਲੈ ਹੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪੈਹੋਂ? 
॥੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਾਥ ਕਪੂਰੇ ਭਾਖਜੋ । “ਜਲ ਬਤਾਇ ਦਿਹੁ ਸੁਭਟਨਿ 
ਕਾਂਖਜੋ। ਜਥਿ ਕੇ ਚਢੇ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲੀਨੋ । ਏਤੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤੜੋ ਨਹਿ 
ਪੀਠੋ?॥੭॥ ਜੋਰਤਿ ਹਾਬ ਕਪੂਰਾ ਕਹੇ । “ਖਾਂ ਜੀ ! ਇਸ ਬਲ ਕਿਤ ਜਲ 

ਅਹੈ। ਦਿਨ ਪੈਰਨ ਤੋਂ ਜਾਉ ਜਿ ਆਗੇ। ਤੀਸ ਕੋਸ ਪਰ ਜਲ ਕਰੇ ਲਾਗੇ 
॥੮॥ ਜੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਹਟਹ ਪਿਛਾਰੀ । ਤਉ ਦਸ ; ਕੋਸ ਪਾਇ ਹਹ ਬਾਰੀ 

ਸੁਨਤਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਬਿਸਮਾਯੋ । ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਹ੍ਰੈ ਬਹੁਰ ਅਲਾਯੋ ॥ ੯॥ 

“ਕਹਹੁ ਚੌਧਰੀ ! ਕਉਨ ਇਲਾਜਾਊ ਬਿਨ ਜਲ. ਕੋ ਬਡ ਹੋਤਿ ਕੁਕਾਜਾ। 
ਤ੍ਰਿ ਦੀਹ ਤੇ ਮਰਹਿੰ ਤਿਸਾਏ । ਹਟਹਿਂ ਤਉ ਜਲ ਦੂਰ ਸਥਾਏ ॥੧੦॥ 

ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਬਤਾਵਤਿ । ਬਾਂਏ ਦਾਂਏ ਹਾਬ ਨ _ਆਵਤ?। ਤਬਹਿ 
ਕਪੂਰੇ ਮਸਲਤ ਕਹੀ । “ਜਲ ਕੋ ਜਤਨ ਔਰ ਅਬਿ ਨਹੀਂ ॥ ੧੧॥ ਹਯ 

ਬਡ ਚਾਲ ਕਿ ਪੋਈਏ ਪਾਵਹੁੰ।ਪਹੁੰਚਹ ਜਲ ਥਲ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਗੁ ਨੜੁ 

ਹੁਣ ਤਾਈ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । “ਧਨੁਖ ਦੀ ਮੁੱਠ ਫੜਕੇ । ਬਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਭਸਨਕ ਭੂ ਭੂ ਕਰਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਯ' । “ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ । “ਫੜਨਾ ਯਾ ਮਾਰਨਾ। . 

੬ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦ ਸੀ । “ਘੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਨੇ ਯਾ ਪੋਈਏ ਪਾਕੇ । 

“ਪਿਛਲੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਅੰਕ 4੫ ਵਿਚ ਢਾਲੀ ਮਰ ਗਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਗੋ ਇਕ- 

ਤਾਨੀਵੀਂ' ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਨੂੰਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਨ। 



੧! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੬੦੩੮) ਸੈਨ ੧ । ਸੰ] ੧੫, 

ਭਣ ਭੁਰੰਗ ਕਿਤਿਕ ਚਿਰ ਲਾਗੈਂਮਗ ਮਹਿ ਗਮਨਤਿ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਤਜਾਗੈਂ 
॥੧੨॥ਸੂਕੇ ਓਠ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਵੈਂਭਲੋ ਨਰਨ ਕੇ ਅਥਿ ਦਿਸ ਆਵੈੱ”। 
%ਸੁਨਹੁ ਕਪੂਰਾ ! ਕਾਰਜ ਦੋਊ । ਕਰਨੇ ਹੁਤੇ ਅਬਹਿ ਹਮ ਸੋਊ॥੧੩॥੩ੇ 

ਮ੍ਰਿਤੁ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰਤਿਨ ਕੀ ਲੌਥਨ ਖੋਜਿ ਨਿਕਾਗਧਰਾਂ ਖਨਾਇ 
ਤਿਨਹੁ ਢਫਨਾਵਨ । ਸਕਲ ਜਿ ਮਰੇ, ਨ ਹੋਹਿੰ ਉਠਾਵਨ ॥੧੪ ॥ ਕਹਾਂ 

ਬਾਤ ਦਫਨਾਵਨਿ ਕੇਰੀ । ਇਕ ਦੁਇ ਵਿਨ ਕੀ ਸਭਿ ਕ੍ਰਿਤ” ਹੇਰੀ । 
ਦੁਤੀਏ ਗੁਰੂ ਲੋਥ ਕੌ ਖੋਜਨ।ਏ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਬਡੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ॥੧੫॥ਕਰਿਬੋ 
ਹਤੋ ਕਹਾਂ ਅਬਿ ਕਰੈਂ' । ਬਿਨਾ ਨੀਰ ਤੋਂ ਕਜੋਂਹੁੰ ਨ ਸਰੈ” । ਤਬਹਿ ਕਪੂਰੇ 
ਮਸਲਤ ਦੀਨੀ । “ਇਹ ਕਯਾ ਬਾਤ ਰਿਦੇ ਤੁਮ ਚੀਨੀ ॥ ੧੬ ॥ ਜਿਨ ਕੌ 

ਕਬਰਨ ਮਹਿ ਦਵਨਾਹਹੁ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਯੋ ਕਿਮ ਚਾਹਹੁ'। ਗਮ- 
ਨਹਿ ਸ਼ੀਘੂ ਜਾਮ ਮਹਿਂ ਜੈ ਹੈਂ । ਪਹੁੰਚਿ ਨੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੈ ਹੈਂ ॥ ₹੭॥ 
ਸਭਿ ਦਿਨ ਮਹਿਂ ਦਫਨਾਇ ਨ ਜਾਂ£। ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਰ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਇ । 
ਨਹਿ ਇਕ ਥਲ ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਲੈ ਹੈਂ।ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਬਨਿ ਐ ਹੈ 
॥ ੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਨਿਤ ਰਣ ਕੀ 
ਲੀਲਾ। ਸੋ ਭੀ ਨਿਸ਼ਰੈ ਨਾਹਨ ਭਯੋ । ਕੈ ਰਣ ਹਤਜੋ, ਕਿ ਨਿਕਸੈ ਗਯੋ 
॥ ੧੯ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਲੋਬ ਨ ਪਾਏ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਇਤ ਉਤ 
ਧਾਏ। ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਹਣਹੁ ' ਪਿਛਾਰੀ ਮਗ ਚਲਿ 
ਪਰੀਯਹਿ ॥੨੦॥ ਜੇਤਿਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਹਿ । ਕਹੁ ਆਇਸੁ ਲੈ ਲਸ਼- 

ਕਰ ਤਾਂਹਿ” । ਗਾਡੇ ਬੀਚ ਕਹਾੰ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਪਰੇ ਧਰਾ ਪਰ ਹੀ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ ॥ ੨੧॥ ਵਤੇ ਮਹਾਨ ਲੀਨ ਜਸੁਵਾਰੀ੯। ਭਲੋ ਹਟਨ ਹੀ ਲਖਹੁ 
ਪਿਛਾਰੀ । ਮਰੇ ਸੁ ਮਰੇ ਭਿਸਤ ਕੋ ਗਏ।ਨਿ ਮਕ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਰਨ ਦਏ॥ 

੨੨॥ਜੇ ਨਬਾਬ ਜੀ!ਇਮ ਨ ਕਰੈਹੈਂ।ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸਭਿ ਹਮ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈਂ” . 
“ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਮ ੨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ,ਚਿਰ ਲਗਾਂ । 'ਡਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਠ ਸੁੱਕੇ ੨ ਮੂੰਹ ਕੁਮਲਾਏ (ਹੁਣ) ਦਿੱਸੋਦੇ ਹਨ । ਨਬਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ । 

€ਭਾ੩ ਦਫਨਾਵਨ ਦਾ ਕੰਮ । “ਭਾਵ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਂਦੇ ਹੇ । ਓਜੇ ਛੇਤੀ 

ਟੁੂਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਗੇ । “ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਆਗਜ। ਦਿਓ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਲੋ 

ਲੋਣ । ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਭਿਆਂ । ੯ਜਸ ਵਾਲੀ । “ਜਾਪਦਾ ਲਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਬੀ ਇਸ 

ਆਸ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੇ ਛੋੜ ਫਿਚ ਜਲ ਮਿਨੈਗਾ । ਜੈਗ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲ ਸੁੱਕਾਂ ਵੇਖਕੇ 
ਨਢਾਬ ਘਬਚਾਯਾ ਹੋਇਆ ਟੈ ਤੇ ਕਪੂਨੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਬਾਂਬ ਨੂੰ ਹੇਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ 

ਮੋੜਨ ਦਾ, ਜੋ ਹੋਰ ।ਪੱਛ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਐੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਣ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਫ ਪ੍ਤਾਘ ਸੂਝਜ । ( ੬੦੩੯) ਲੋਨ ੧ । ਐਹ ੧੧, 

ਸੁਨਤਿ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਮਨ ਮਾਨੀ । “ਸਾਚ ਕਪੂਰੇ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ ॥ ੨੩ ॥ 
ਅਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦਾਨਸ਼ਵੈਦਾ। ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਕੀ ਨੀਤਿ ਭਨੰਦਾ'॥ਇਮ ਕਹਿ 
ਬਾਗ ਤੁਰੈਗਮ ਵੇਰੀ । ਚਲਜੋ ਸ਼ੀਘੂ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰੀ ॥ ੨੪॥ ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਤੋਂ ਤਜੇ ਹੁਤੇ ਤਿਸ ਠੌਰਾ'। ਘਾਯਲ ਕਹੁ ਭੀ ਛੋਰਤਿ ਦੌਰਾ । ਬਿਨ ਜਲ ਤੇ 
ਤਰਵਤਿ ਬਹੁ ਮਰੇ । ਬਿਨ ਸਮਰਥ ਰਣ ਥਲ ਜੇ ਪਰੇ" ॥੨੫॥ ਹਰਖਤਿ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਜਾਤਾ।-ਅਬਿ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਘਾਤਾ।ਜਿਨ ਲਾਖਹੁਂ 
ਲਸ਼ਕਰ ਚਵਵਾਏ”। ਹਤਿ ਜਹਾਨ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਏ॥੨੬॥ ਚਿਚੇਕਾਲ 
ਲਗਿ. ਰਾਖਿ ਲਰਾਈ । ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਕੀਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਪੂਰਬ 
ਲਰਕੋ ਪਹਾਂਰਨ ਮਹਿ ਜਬਿ । ਘਆਂਤ ਹੋਨਿ ਤੋ ਲਰਤਿ ਸਚਯੋ ਤਬਿ ॥੨੭॥ 
ਅਰੁ ਅਰਿ ਰਹਜੋ ਜੈਗ ਮੁਖ ਤੋਰਗਯੋ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਕਰਿਕਰਿ ਜੋਰ/£ ਨਹੁ 
ਕਖੂਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ । ਰਚਯੋ ਜੈਗ ਕਰਿ ਆਨੰਦ ਉਰ ਮੈਂ ॥ ੨੮ ॥ 
ਬਾਈ ਧਾਰ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਰਿ । ਸਕਲ ਹਰਾਏ ਜੈਗ ਮਾਰ ।ਆਦਿ ਕੋਸਰੀ 
ਚੈਦ ਗਿਰੇਸ਼ਮਾਰੇ ਬਲ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੨੯॥ਸੋ ਇਸ ਸਮੇ' ਮਾਰ ਕਰਿ 
ਲੀਨਿ । ਵਤੇਂ ਖੁਦਾਇ ਹਮਹਿ ਕੋ ਦੀਨਿ । ਭੀਮਚੇਦ ਤੇ ਆਦਿ ਪਹਾਰੀ । 
ਜਿਸਤੇ ਬਡੋ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਧਾਰੀ॥੩੦॥ਕਰੀਪੁਕਾਰ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਆਗੇ।ਤੀਨ ਲਾਂਖ 
ਦਲ ਲੋ ਕਰਿ ਭਾਗੇਹਜ਼ਰਤ ਸੁਨਤਿ ਕੋਪ ਕੋ ਧਾਰ।ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੋ ਪਲਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰਾ॥੩੧॥ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮ ਸਹਤਿ ਚਢਾਏਕਈ ਲਾਖ ਸੈਨਾ 

ਉਮਡਾਏ । ਆਨੰਦਪਰਿ ਕੋ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਘੇਰਾ । ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਕਰਿ ਜੈਗ 
ਬਡੇਰਾ ॥ ੩੨॥ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕਿਤਹੁੰ ਤੇ ਖਾਈ । ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਕੋਸ 
ਅਢਾਈ।ਅਸ ਗੁਰ ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਚੀਨਿ।ਸੋ ਅਬਿਮਾਰਿ ਫਤੇਂ ਹਮ ਲੀਨਿ॥ 
੩੩॥ ਨਿਕਸਕੋ ਪੁਨ ਅਨੌਦਪੁਰਿ ਛੋਰਾ । ਆਵਨ ਲਾਗਿ ਸੁ ਜੈਗਲ ਓਰਾ। 
ਸਗਰੋ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰਜੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਤਰਕਾਨਾ ਹਤਿ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ ॥ ੩੪ ॥ 
ਰੋਪਰ ਲਗਿ ਬਚਾਇ ਸਭਿ ਲਜਾਏ%। ਆਗੇ ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਉਲੰਘਾਏ । 
੩ਹਿ ਦਸ ਲਾਖ ਸੁਭਟ ਪਿਖ ਲਯੋ । ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਥਲ ਰੁਕਿ ਗਯੋ॥੩੫॥ 
ਨਿਕਟ ਬਿਲੋਕਿ ਦੁਰਗ ਚਮਕੋਹ । ਭਯੋ ਮਵਾਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤਿਸ ਠੌਰ । ਸੋ 
“ਕਹਿੰਦ' ਹੈ। ?ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਸਨ । (ਤੁਰਨ ਦੀ) ਤਾਕਤ ਤੋਂ ।ਬੁਨਾ ਹੋਏ ਜੇ 

ਰਣ ਬਲ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ । %(ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ) ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਢਢਾਏ ਹੋਏ । “ਅਤੇ 

ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੈਗ ਵਿਚ ।ਸਰਟੌੜ । (ਅ) ਅੰਤੇ ਅੜਿਆ ।ਰਹਾ, ₹ੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋੜ ਦਿੱਟ£ । 
੬ਸਾਰੇ (ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਬਢਾ ਲਿਆਏ । 



7! ਗੁਰ ਪ੍ਰਡਾਘ ਸੂਰੋਦ । ___ (੬੦੪੦) ਐਨ ੧ । ਅਸੂ ੧੨, 
ਪਿ 

ਗੁਰ ਅਬਹਿ ਮਾਰ ਕਰਿ ਲੀਨਿ । ਵਤੇ ਖੁਦਾਇ ਹਮਹੁੰ ਕੋ ਦੀਨਿ ॥ ੩੬॥ 
ਪੁਨ ਚਮਕੌਰ ਘਨੋ ਰਣ ਘਾਲਾ । ਮਾਰੇ ਤੀਖਨ ਤੀਰ ਕਰਾਲਾ । ਸੁਨਹੁ 
ਚੌਧਰੀ ! ਲੋਥਨ ਢੇਰ । ਮਾਰਿ ਕਰੇ ਗਵ ਕੇ ਚਹੁੰ ਫੇਰ ॥ ੩੭॥ ਛੁਧਾਵੈਤਿ 
ਚਾਲੀ ਨਰ ਮੈਂਗ । ਕਈ ਲਾਖ ਸੋਂ ਕੀਨਸਿ ਜੈਰ॥ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਨਰ ਮੂਠੀ 
ਖਾਕ । ਭਰਿ ਇਕ ਮਾਰਹਿਂ ਗਵ ਕੋ ਤਾਕਿ" ॥੩੮॥ ਤੌ ਪੂਰਣ ਕਰਿ ਦੈਡਿ 
ਦਬਾਇ । ਕਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਜਿ ਰਹਿ ਅਟਕਾਇ । ਨਿਕਟ ਨ ਕੋਈ 
ਆ ਇਆ 
ਸੇ ਡਰਿ ਡਰਿ ਦਬਕੇ । ਰਹੇ ਦੂਰ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਸਭਿ ਕੇ । ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੈਘਨ 
ਘੇਰਾ ਪਾਯੋ । ਨਿਕ'ਸ ਗਯੋ ਨਨ ਕਿਨ ਦਰਸਾਯੋ॥੪੦॥ ਉਚ ਕੋਂ ਪੀਰ 
ਏਖ ਤਨ ਧਾਰ॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਬੀਚ ਪਧਾਰ। ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਪਾਇ 
ਨ ਜੋਊ” ।ਰਣ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਲੀਨਿ ਹਮ ਸੋਊ ॥ 8੧ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ 
ਨਿਸ ਕਾਂਖੜੋ । ਗਹਿ ਲੀਜੋ ਕੈ ਮਾਰਨ ਭਾਖਕੋ । ਚਿੰਤਾ ਬਸਿ ਹੁਇ 
ਲਿਖਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ” । ਫਤੇ ਖੁਦਾਇ ਦੀਨਿ ਲਿਯ ਮਾਰੀ?॥੪੨॥ ਇੱਤਯਾ- 
ਦਿਕ ਹਰਖਤਿ ਬਹੁ ਬਾਤ । ਕਰਤਿ ਕਪੂਰੇ ਸੋਂ ਮਗ ਜਾਤਿ । ਜਲ 
ਸ਼ੁਬਾਨ ਪਿਖਿ ਘਾਲਮ ਡੇਰਾ । ਬਿਨ ਜਾਨੋਂ ਜੜ ਮੁਦਤਿ ਬਡੇਰਾਂ ॥ ੪੩ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £ਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਪੁਥਮ ਐਨੇ % ਕਤਸਰ/ ਪ,ਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏ ਕਾਦਸ਼ਮੋ 
ਮੰਸ॥੧੧॥ ___ ੧੩. [ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬ੪ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ । ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰ ]/ 
ਦੋਰਰਾ॥ ਹੰਤੁਰਕ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਕਰਿ ਮੁਰੇ ਮੁਖ ਕਰਿ ਪੂਰਬ ਓਰ । ਟਿੱਬੀ ਤੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਰਣ ਠੌਰ॥੧॥ਚੌਪਝੀ॥ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਸਰ 
ਪਰ ਆਏ।ਉਤਰੇ ਤਜਿ ਤੁਰੈਗ ਸਹਿਸਾਏ।ਜੇ ਜੇ ਮਰੇ ਦੇਖਿ ਤਿਨ ) ਮੁਖ ਕੋ। 
ਬਖ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗੇ ਲੌਕ ਜੁਗ ਸੁਖ ਕੋ“ ॥੨॥ “ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ? “ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ। 
ਦਿਸ ਕੀ ਹੁਇ ਲਾਖਨ ਸਰਵਾਰੀ” ।“ਇਤਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੂ ਚਲਿ 
੧ਤੇੱਕ ਕੇ । ੨ਘਣਾ ਘੋਰ (ਤੂਰਕਾਂ ਨੇ) । ₹ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਆਏ । 5 ਟੋਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੇ। 

#ਇਸੋਂ ਤੇ ਹੇਰ ਐਸੀਆੰ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿ ਮੁੱਢ 
ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਸ/ਦ ਮੌਟਗਜੇਬ ਦਾ ਸੀ । ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗਾਜੇ ਤੇ ਤੁਰਕ, ਪਰ ਪੁਤਲੀ 
ਨਚਾਵਨਹਾਰ ਉਹੋ ਸੀ । 1ਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਇਬੇ ਮਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ. ਦਾ ਪ੍ਹੋਜਲ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੋੜ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੇ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਖੀ 
ਬੀ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬ੮ਤ ਮੈਖੇਪ ਹੈ । 



ਸ਼] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੬੦੪੧) ਸੋਨ ੧। ਲੂ ੧੨, ਨ 

'ਏਹ । ਡਿਤੀ ਅਧਿਕਤਾ ਸੁਖ ਕੀ ਲੇਹਿ! ॥੩॥ “ਹੋਇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਤਿ ਭੋਗਹਿ . ੧ 
ਰਾਜੂ । ਬਿਲਸਹਿ ਐਸ਼੍ਰਜ ਪੁੰਜ ਸਮਾਜੁ”। “ਜਸ ਜਸ ਕਰਿ ਪਰਸ਼ਾਰਬ 
ਮਰੇ । ਤਸ ਤਸ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਧਰੇ॥ ੪॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖ ਬਿਲਸਹਿੰ 
ਜਾਈ। ਮਮ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਦੀਏ ਇਨ ਆਈ । ਕਗਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਠਹਿੰ ਤਿਨ 
ਤੀਰ। ਕਹੈ' ਪ੍ਸੈਸਾ “ਇਹ ਮਮ ਬੀਰ”?॥ ੫ ॥ ਗਹਿ ਕਰ ਮਹਿੰ ਜਾਮੇ ਕੋ 
ਪਾਲਾਂ#ਪੋਂਛਾਹਿ ਮੁਖ ਧਰਿ ਪੀਤ ਬਿਸਾਲਾ।ਜਥਾ ਪੁੱਤ ਕੋ ਪਿਤਾ ਨਿਹਾ- 
ਰਹਿ। ਖੋਂਛਤਿ ਅੰਗਨ ਗਨਨਿ” ਉਚਾਰਹਿਂ ॥ ੬॥ ਅੱਸ਼ੁਪਾਤ ਲੋਚਨ ਤੋ 
ਡਾਰਹਿੰ। ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰਹਿੰ। ਬਰ ਕੋ ਦੇਤਿ ਗੌਰਦ ਕੋ ਬਾਰਹਿੰ। 
ਇਤਿ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਰਹਿੰ ॥ ੭ ॥ ਚੱਤ੍ਰਾਹਿੰਸ! ਬਿਥੋ ਇਕ 
ਜੀਵਤਿ।ਘਾਵਨ ਤੇ ਸਹਿਕਤਿ ਮਿਤਿ ਥੀਵਤਿਸ਼ੀਘੂ ਸਮੀਪ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਸ੍ਰਾਮੀ । ਬੈਠਿ ਗਏ ਤਹਿ ਅੰਤਰਜਾਂਮੀ ॥ ੮॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਬਹਿ ਜਿਸ ਕੋ 

` ਸਰਸਾ । ਲੜੋ ਬਹੁਤ ਰਿਪੁ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼ਾ । ਪੁੰਜ ਘਾਵ ਤਨ ਮਹਿ ਲਗ 
_ਰਹੇ ।-ਦੇਹਿਂੰ ਦਰਸ ਗੁਰ-ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹੇ॥੯॥ ਬੈਠਿ ਨਾਥ ਕਰ ਕਮਲ 
ਸਪਰਸ਼ਾਂ । ਦੀਨਸਿ ਅੱਪ੍ਰਮੇਯ ਉਰ ਹੇਰਸ਼ਾ“। “ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਬਿ ਨੈਨ 
ਉਘਾਰਹੁ । ਚਹਤਿ ਦਰਸ ਚਿਤ; ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਹੁ॥੧੦॥ਤੁਝ ਪਰ ਹਮ 
ਪ੍ਰਮੈਨ ਬਹੁ ਅਹੈਂ। ਸ਼ੋ ਅਬਿ ਦੇਹਿੰ ਚਹੈਂ ਜਿਸ ਲਹੈਂ॥ਘਨ ਸੁਰ ਸਮਸਰ 
ਗਿਰਾ ਗਗੈਰ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਿ ਸੁ ਤੀਰ।₹੧॥ ਮੁੰਢਤਿ ਲੋਚਨ 
ਤੁਰਤ ਉਘਾਰੇ/ਅੰਤ ਸਮੈਂ' ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਪਜਾਗੇਅਤੁਲਤ'ਮੋਦ ਰਿਦੇ 
ਹੁਇ ਆਯੋ । ਜਨੁ ਬਡ ਰੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਯੋ॥ ੧੨॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ 
“ਮਾਂਗ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ! ਜਿਸ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਬਾਂਛਾਂ ਤੇਰੇ । ਵਸਤੁ ਅਦੋਯ ਨਹੀਂ 
ਅਸ ਕੋਈ। ਤੁਵ ਜਾਚੇ ਤੇ ਦੇਂਯ ਨ ਜੋਈ॥੧੩॥ ਜਗ ਸਭਿ ਰਾਜ ਸਹਿਤ 
ਸੁਖ ਜੇਤੇ । ਜਾਚਨ ਕਰੇ ਦੇਉ' ਅਬਿ ਤੋਤੇ । ਮੁਕਤਿ ਚਤਰਧਾ੯ ਅਹੈਂ 
ਪ੍ਰਲੋਕ । ਜਾਚਿ ਲੇਹੁ ਪਯਾਰੇ ! ਬਨ ਸ਼ੋਕ ॥ ੧੪॥ ਇਸ ਤੇ ਅਪਰ ਵਸਤੁ 
ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ। ਜੋ ਨਹਿ ਦੇਇ ਸਕਹੁੰ ਤੁਝ ਪਾਹੀ? । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਇੰਘ 
ਤਬਿ ਭਾਖਾ । “ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ! ਅਬਿਨ ਰਹੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ॥ ੧੫॥ ਅੰਤ ਸਮੈਂ 

"ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ । “ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦੱਬ ਵਿਚ ਫੜਕੇ । ਬਗੁਣਾਂੰ ਨੂੰ । “ਚਾਲੀਹੰ 
ਵਿਚ । “ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੁੱਸਾਂ [ਸੈਸ:, ਅਪ੍ਰਨਯ=ਅਤੁਲਵਾਂ |। <ਜੇ ਲੋਣਾ ਢਾਹੇਂ । “ਬੱਦਲ 
ਨ ਸੁਰ ਵਾੜ੍ ਰੈਭੀਰ ਬਾਣੀ । ''ਬਹੁਤਾ । '€ਚਾਰ ਤੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ। । 

#ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈਨ, ਸਦਕੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । ( ੬੦੩੨ ) ਐਲ ੧। ਸ੍; ੧੨. 
ਪਿਖਿ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰਾ। ਉਪਜਕੋ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਸਕਲ ਬਾਸ਼ਨਾ 

ਪੂਰਨ ਕਰੀ । ਰਾਂਵਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਉਰ ਧਰੀ” ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰਤਿ ਪੁਨ ਕਹਜੋ । “ਭਮਰੋ ਕਰਮ ਸੁ ਉੱਤਮ ਲਹਜੋ । ਕਰਹੁ ਜਾਚਨਾ 

ਅਬਹਿ ਜ਼ਰੂਰਿ । ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਬਾਂਛਾਂ ਉਰ ਭੂਰ ॥੧੭॥ ਜੀਵਨ ਅਪਨੇ 

ਜੇ ਅਭਿਲਾਖਹਿੰ। ਕਰਹਿ ਜਿਵਾਵਨ ਪ੍ਰਾਨੰਹੇ ਰਾਖਹਿ। ਜਾਨਿ ਲਿਹੋ 

ਅਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ । ਹਿਤ ਦੇਵਨ ਕੇ ਝੋਂ੫ ਉਢਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਬਚਨ ਨ 

ਵੇਰਹੁ, ਮਾਨਹੁ ਕਹਜੋ । ਜਾਢਿ ਲੋਹੁ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਹਜੋ । ਦੇ ਕਰਿ ਹਮ 

ਅਠੰਦ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ। ਯਾਂਤੇ ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ ਬਖਾਨਹਿ ॥ ੧੯ ॥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਬਖਸ਼ਹਿਂ ਤਮਹਿ ਨ ਜਾਵਦਾਂ। ਨਹਿ ਆਨੰਦ ਹਮਰੇ ਹੁਇ ਤਾਵਦ”ਮਹਾਂ 

ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ।-ਪੁਭੁ ਕੈ ਉਪਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਢਾਰੀ॥੨੦॥ਲਿਖਿ 
ਕਰਿ ਗਏ ਬਿਦਾਵਾ ਜੋਇ। ਇਸ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਮਨ ਸੋਇ । ਸਗਰੇ 
ਦੇਸ਼ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਵਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਤਜਾਗੇ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਾਵਾ ॥ ੨੨ ॥ ਜਿਸ 
ਕੇ ਵਾਕ ਤਨਕ ਹੀ ਕਹੇ। ਨਰਕ ਕਿ ਸੁਰਗ ਤੁਰਤ ਹੀ ਲਹੇ। ਸੂਕੇਂ ਭਰੇ 
ਭਰੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਵੈਂ । ਕਬਹੁੰ ਕਹਜੋ ਨਿਫਲ ਨਹਿ ਜਾਵੈ ॥੨੨॥ ਅਸ ਸਮਰਥ 
ਤਜਿ ਕਰਿ ਗੋਸਾਈ' । ਰਣਿ ਲਰਿਬੇ ਤੇ ਉਰ ਭਰਮਾਈ.। ਹੋਇ ਭਵਿੱਖਤ 
ਮਹਿ ਨਰ ਜੇਤੇ । ਇਸੜ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੁਖ ਪੈਂਹੇ ੩੩ ॥ ੨੩॥ ਬੁਰਾ ਦੇਸ਼ 
ਸਗਰੇ ਕਾ ਭਯੋ । ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਮਤਿ ਜੋ ਲਿਖਿ ਦਯੋ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾ- 

ਤਮ ਮਹਾਂ । ਸੁਨਯੋ ਮੈਤ ਜਨ ਤੇ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ ॥ ੨੪॥ "ਇਕ ਪਰ ਕਰੇ 
ਅਧਿਕ ਕੱਲਯਾਨ । ਬਨਹਿ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਫਲਹਿ ਮਹਾਨ”। ਲਾਖਹੁ ਸਿੱਖ 

"ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਇ । ਭੋਗਹਿ ਰਾਜ ਧਰਾਂ ਪਰ ਸੋਇ ॥੨੫॥ ਸਭਿ ਪਰ ਮੁਰ ਹੋਵੈ 
ਉਪਕਾਰਾਂ । ਇਸ ਸੋ ਅੰਧਕ ਨ ਅਪਰ ਬਿਚਾਰ।ਸੋ ਕਾਗਦ ਅਬਿ ਪਾਰਨ 
ਕਰੈਂ । ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੈਭਰੇਂ ॥ ੨੬॥ ਇਹ ਜਾਚੋਂ ਮੈਂ-ਭਲੋ 
ਬਿਚਾਰਾ । ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ । “ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਕੀ"ਸੈਗਤ ਹੁੱਟੀ। 
ਪੁਭ ਜੀ ਰਾਵਰ ਕੋ ਸੈਗ ਟੁੱਟੀ ॥ ੨੭ ॥ ਬਰ ਦੌਬੇ ਜੇ ਮੁਝ ਇਛ ਧਾਰੀ । 
ਤੋਂ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾ ਮੇਲਹੁ ਸਾਰੀ ।ਸੋ ਸਿਖ ਹੋਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਰਹੋ।ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ 

"ਭਾਵ ਇਕ ਪੁਰਖ ਉਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲਾਯਾਨ “ਦੀ ਹੈ (੨ ਇਹ ਉਪਕਾਰ 
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਸੇ ਬ੮ਤਾ ਤਲੇਗਾ । “ਮਾਂਬੇ ਦੀ । 

"ਸਦਕੇ ਇਸ ਬਿਰਦ ਦੇ; ਧੈਨ ਗੁਰੂ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਕਘ ਮੂਰਜ । ( ੬੦੪੩ ) ਐਨ੧। ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਅਬਿ ਇਹ ਬਰ ਕਹੋ? ॥ ੨੮॥ ਪ੍ਰਭੁ ਬੋਲੋਂ “ਟੂਟੀ ਸੁ ਲਿਖੁੱਟੀ"। ਕ੍ਯੋਂ 
ਮੇਲਹੁ ਭਿਹ ਜੋ ਡਰਿ ਹੁੱਵੀਂ।ਅਪਨੈ ਹਿਤ ਜਾਚਹੁਕੁਛ ਔਰੀ। ਦਿਓੱਤਤ- 
ਕਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਖਿ ਮੋਰੀ ॥ ੨੯ ॥ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ/ਘਤਿ- 
ਸ਼ਾਹੁ ਸੁਤ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ । ਕੂਲਹਿੰ ਬਹੁ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ । ਤਉ ਪਿਤਾ 
ਮਨ ਕੋਪ ਨ ਲਯਾਵੈਂ ॥ ੩੦ ॥ ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਬਖਸ਼ ਤਿਸ ਦੇਤਿ । ਦੇ 
ਸਿੱਖਾ ਪੁਨ ਕਰੈਂ ਸੁਚੇਤ।ਜੋ ਮੁਝ ਕੌ ਦੈਬੋ ਬਰ ਚਹੋ ।-ਟੂਟੀ ਮੇਲ ਲੋਟ- 
ਬਚ ਕਹੋ ॥ ੩੧॥ ਇਸ ਬਿਨ ਇੱਛਾ ਮੋਹਿਨ ਔਰ । ਦੇਹ ਆਪ ਸੋਵੀ 
ਸਿਰਮੌਰ !। ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੋ ਅਜਾਇਬ ਬੈਨ।ਭਰੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਵੁੱਲਤਿ ਨੌਨ॥ ` 
੩੨॥ “ਵਾਹੁ ਖਾਲਸਾ ਸਿਖ ਮਮ ਪੈਨ । ਪਰਉਪਕਾਰਿ ਮਹਾਂ ਮਨ ਮੰਨ । 
ਤੋਰੇ ਕਹੇ ਮੇਲ ਹਮ ਲਏ । ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ਹਿ ਦਏ! ॥੩੩॥੪ ਪ੍ਰਭੁ 
ਜੀ ਕਾਗਦ ਲੋਹੁ ਨਿਕਾਰਾ। ਹਮਰੋ ਲਿਖਜੋ ਜੇਬ ਜੋ ਡਾਰਾ । ਮਮ ਦਿਖਾਏ 
ਸੋ ਦੀਜੈ ਫਾਰਿ । ਸਫਲ ਹੋਇ ਮੇਰੋ ਉਪਕਾਰ ॥ ੩੪ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗਰ 
ਤਤਕਾਲ ਨਿਕਾਸਾ । ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਪੰਲਹੁ ਬਿਲੌਂਕਿ 
ਪਾੜਹਿ ਦਿਖਰਾਇ” । ਇਮ ਕਹਿ ਚੀਰਕੋ ਬੀਚ` ਬਨਾਇ ॥ ੩੫॥ ਹੇਰਤਿ 
ਹਰਖਮਾਨ ਉਰ ਹੋਵਾ। “ਕਾਗਦ ਫਟਯੋ ਦਰਸ ਗੁਰ ਜੋਵਾ । ਆਇਸੁ ਦੇਹ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਵੋਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਅਧਿਕ ਫਲ ਪਾਵੇ” ॥ ੩੬ ॥ “ਜਾਹੁ 
ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ! ਜਹਿਂ ਮਮ ਲੋਕ । ਬਸਹੁ ਸਦਾਂ ਕਬਿ ਨਹਿ ਤਹਿ ਸ਼ੋਕ। ਦੇ 
ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀਨ ਉਪਕਾਰ । ਤਿਸ ਕੌ ਫਲ ਤੁਹਿ ਭਯੋ ਅਪਾਰ? ॥ ੩੭॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੋਤਿ ਭਾ ਜਬੈ । ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਨ ਤਜਾਗ1 ਤਬੈ । ਪ੍ਰਭੁ 
ਪਿਖਿ ਇਤ ਉਤ ਝਾੜ ਉਜਾੜ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ “ਸਨਹੁੰ ਬਿਰਾੜ! ॥੩੮ ॥ 
ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਨਿ ਲੋਥ ਉਠਾਵੋ ।ਈਧਨ ਗਨ ਬਟੋਰ ਕਰਿ ਲਯਾਵੋ। ਇਕ ̀ 
ਥਲ ਦੀਰਘ ਚਿਤਾ ਬਨਾਵਹੁ । ਸਸਕਾਰਹ ਸਭਿ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵਹਾਂ ॥ 
੩੯॥ ਜੇ ਸੈਗੀ, ਸਨ ਕੈ ਤਤਕਾਲਾ । ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਸੇਚਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਬੀਨ 
ਬੀਨ ਸਿੰਘਨ ਕਹੁ ਆਨਾਂ । ਪਰਯੋ ਸਮੂਹ ਮਰਜੋ ਤੁਰਕਾਨਾ ॥ ੪੦ ॥ ਲਰੇ 
ਮਰੇ ਮਿਲਿ ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਪਰੇ । ਜਹਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤ ਬਡ ਕਰੇ । ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ 
ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ । ਬਡੀ ਚਿਤਾ ਕੌ ਬੀਚ ਵਿਕਾਏ ॥ ੪੧॥ ਉਪਰ 
'ਸਮਧਾ ਧਰਿ ਸਮੂਦਾਈ । ਕਰਿ ਅਗਨੀ ਪਰਜ੍ਰਲ/ਤ ਲਗਾਈ । ਆਪ 
“ਜੇ ਸਿੰਘ ਟੁਟ ਸੇ ਨਿਖੁੱਟ ਗਈ । ਦੇਡਰ ਕਰਕੇ ਫੁਗਈ। 



4 ਘਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੪੪) ਸੋਨ ੧ । ਅੰਹੂ ੧੩. 

ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਭਏ। ਭਸਮ ਦੇਹ ਸਗਰੇ ਕਰਿ ਦਏ ॥੪੨॥ ਮਹਿਮਾ 

ਅਧਿਕ ਸਰੋਵਰ ਕੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰਨੀ ਬਹੁਤੇਰੀ । “ਜਹਿ ਰਿਖਿ 
ਦੇਕ ਸਾਧ ਤਪੁ ਮਰੈ' ।-ਪੁੰਨ ਸਥਾਨ ਤਾਂਹਿ ਜਗ ਰਟੈ-1੪੩॥ਇਸ ਥਲ 
ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਬਹੁ ਬਡੇ । ਲਰਿ ਤੁਰਕਨਿ ਮਨ ਤਨ ਸਭਿ ਛਤੋਂ । ਮਕਰ 
ਸੈਕਰਖਣ ਅਰਕੀ ਹੋਇ” । ਆਨ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਜੇ ਨਰ ਕੌਇ ॥੪੪॥ਮਨੌ- 
ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋਊ । ਪਾ੫ ਕਰੇ ਗਨ ਬਯ ਸੱਭ ਖੋਊ । ਬੈਦਹਿ ਗੈਜ 
ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋਰਾ । ਧਨ ਦੇਵਹਿ, ਨਿਤ ਵਧਹਿ_ਵਧੇਰਾਂ ॥ ੪੫ ॥ ਅਥਿ ਤੋਂ 

ਨਾਮ ਮੁਕਤਿਸਰ ਹੋਇ। ਖਿਦਰਾਣ ਇਸ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਇਸ ਥਲ 
ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸਿਖ ਚਾਲੀ । ਜੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਘਾਲ ਬਹੁ ਘਾਲੀ ॥ ੪੬ ॥ 

ਯਾਂਤੇ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿਸਰ ਹੋਵਾ । ਜੋ ਮੱਜਹਿੰ ਤਿਨ ਹੀ ਅਘ ਖੋਵਾ” । ਅਸ 
ਮਹਿੰਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀ । ਸੋ ਅਬਿ ਪ੍ਰਗਟ-ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਹੀ ॥ ੪੭ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਨ “ਮੁਕਤਿਸਰਾਂ ਪ੍ਰਮੈਰ ਬਰਨ£ੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮਾਂ 

ਅੰਸੂ ॥੧੨॥ ੧੩. [ਮਾਈ ਭਾਗੋ । ਢਿਰਜੀਫੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ] । 

ਦੋਹਗਾ ॥ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸਿਖ ਖਰੇ ਗੁਰ, ਏਕ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਆਇ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ “ਨਾਰਿਨੈਂ ਪਰੀ ਇਕ ਥਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਲਖਿਯਤਿ ਲਰੀ 
ਸੈਗ ਤੁਰਕਾਨੇ । ਕੇਤਿਕ ਘਉ ਲਗੇ ਫ਼ਨ ਜਾਂਨੇਂ । ਰਹੀ ਜੀਵਤੀ ਬਿਹ- 
ਬਲ ਨਾਂਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਕੁ ਆ੫ ਦੇਖੀਅਹਿ ਤਾਂਹੀ॥੨॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਮੰਦ ਮੰਦ 
ਮੁਸਕਾਏ । ਗਮਨੇ ਤਹਿ ਸਿਖ ਕਰਿ ਅਗਵਾਏ । ਬਾਰਨ ਬੀਚ ਪਰੀ ਪਟ 

ਵੱਟੇ। ਕੇਤਿਕ ਸ਼ਸਤ੍ ਲਗੇ ਪਲ ਕੱਟੇ" ॥੩॥ ਜਾਇ ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿ- 
ਹਾਰੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸਕਾਇ ਉਢਾਰੀ/ਪੁੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਆਈਅਹਿ ਪੀਰੀ'। 

“ਤਪ ਸਾਧ ਕੇ ਮਰੇ । “ਮਕਰ (ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ) ਸੂਟਜ ਹੋਵੇ (ਅਰਥਾਤ) ਮਾਘ ਦੀ ਮੈਰਾਂਦ ਜਿਸ 
ਦਿਨ ਹੋਵੇ, [ਮਕਰ=ਮਕਰਪੁਰਾਸ਼ੀ । ਅਰਕੀ=ਸੂਰਜ । ਮੈਕਰਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ! ਕੁਖ਼ਣ= 
ਕੈਕਰਂਤ ਦੀ ਹੈ|। (ਅ) (ਜਦੋਂ) ਮਕਰ (ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ) ਸੂਰਜ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ । [ਸੈਕਰਖਣ= 
ਭਲੀ ਪੁਕਾਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ| ।੩ਸ਼ਹੀਦਰੀਜ ਨੂੰ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ । 
੧ਮਸ਼ ਕੱਣਿਆ ਹੈ । “ਪੀਰਾਂ (ਗੁਰਾਂ) ਪਾਸ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ । 

#ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਸੇ ਐਨ ਦੇ ਅੰਸੂ 

੨੨ ਵਿਖੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਧੂ ੧੧ ਦੇ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ 
ਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਬੀ ਸਾਥੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਹੈ । ਹੀ 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ ___( ੬੦੪੫) ਐਨ ੧ । ਸੰਨ ੧੩. 

`ਸੁੱਥਣ, ਲਾਹਿ ਲਈ ਬੇਪੀਰੀ%?॥ ੪॥ ਇਮ ਕਹਿ_ਕਰੁਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਥਣ, ਰੁਨਾਂ 1 
ਨਿਹਾਰੀ । ਤਨ ਘਾਵਨ ਕੀ ਪੀਰ ਬਿਦਾਰੀ । “ਉਠਿ ਤੂੰ ਚਲੀਅਹਿ ਸੈਗ 
ਹਮਾਰੇ । ਚਹੈ' ਮਨੋਰਥ ਪੁਰਵੈਂ ਸਾਰੇ ॥ ੫ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਠੀ ਬੈਦਨਾ 
ਠਾਨੀ।ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ।“ਜਬਿ ਮਾੜੇ ਤੇ ਸਿਖ ਗਨ ਚਲੋ। 
ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਮਿਲੇਂ ॥੬॥ ਤਬਿ ਮੈ' ਸੁਤ ਕੀ ਧਰਿ ਉਰ ਆਸਾ। 

ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸਾ । ਇਹਾਂ ਲਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੇਰਾ । ਗੁਰ ਹਿਤ 
ਉਮਕਕੜੋ ਹੀਯ ਘਨੇਰਾਂ ॥ 7 ॥ ਮਿਲਿ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸੈਗ ਇਥਾਈਂ । ਤੁਰ- 
ਕਨ ਸਾਬ ਮਚਾਇ ਲਰਾਂਈ । ਹੁਤੀ ਸਾਂਗ ਗਰਵੀ ਕਰ ਮੇਰੇ । ਦੁਸ਼ਮਨ 

ਆਨਿ ਛੁਕਜੋ ਜਬਿ ਨੇਰੇ ॥ ੮ ॥ ਬਲ ਤੇ ਹਤੀ ਪਰੋਵਨ ਕੀਨਾ । ਐਂ ਚਿ 

ਤੁਰੈਗ ਤੈ ਡਾਰਿ ਸੁ ਦੀਨ॥ਅਪਰ ਆਨਿ ਕੈ" ਖੈਂਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਦਿਕ ਦੁਇ 
ਵਾਰ ਕਰੇ ਬਲ ਠਾਨਿ ॥ ੯ ॥ ਰਾਵਰਿ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਬ ਬਚਾਈ।ਅਬਿ ਬਾਂਛਾਂ 

ਮੁਝ ਰਹੀ ਨ ਕਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ ਰਹੋ ਨਿਤ ਅਬੈ । ਜਗਤ ਕਾਨ 
ਕੀ ਲਜ ਤਜਿ ਸਬੈ॥੧੦॥ਬਿਕਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ ।“ਭਲੋ ਮਨੋ- 
ਰਥ ਤੈ ਉਰ ਧਾਰਾਂ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਅਬਿ ਛੁਟਿ ਜੈਹੈਂ । ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੋ 
ਹੋਰ ਨੇ ਆਨਕੇ (ਮੇਰੇ ਪਰ) । ਰ੍ 

#ਗਾਵ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਈ 

ਸੇਂ.ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਸ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪੀੜ ਹੋਕੇ (ਸੁੱਥਤ ਲਾਹਕੇ) ਭਾਵ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੇਸ ਛੱਡਕੇ ਮਰਦਾਨਾ 

ਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ (ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ) । ਪਹੈਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਧ ਪਾਠ ਐਉਂ ਸੀ:-. 

/ਜੋਹਥਿ ਲਾਇ ਲਈ ਬੇਪੀਰੀ । ਅਰਥਾਤ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪੀੜ ਹੋਕੇ ਤੈਂ ਬਰਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰ 

ਲਿਆ । ਇਸ ਤੈਗ ਵਿਚ ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਸੇ, ਸੇ ਬਰਛਾ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ੍ਹਰ 

ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ । ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਾਂਗ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਸਾਂਗ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਛੀ ਦਾ ਹੀ_ਨਾਮ ਹੈ । ਗੜਾਨੀਬੇਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ 'ਬੇਪੀਰੇ 
ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁੱਥਣ ਲਾਹਕੇ ਕਛ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ? ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸਲ 

ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਵੇਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ । ਵੇਸ 

ਉਤਾਰਕੇ ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਕਾਤ ਗੋਯ ਹੋਕੇ ਆਤਮ 

ਉਠਮੇਂਤਤਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਰਯ'ਦ ਪ੍ਰਸ਼ੇਤਮ ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਸਤ੍ਰ 

_ ਪਹਿਰਵਾਏ । ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਅਸੂ ੨੨ ਅੰਕ ੩੬ ਤੋਂ ੪੧। ਇਹ ਪ੍ਰਸੇਗ ਗੁਰਬਿਲਾਸ, ਮਹਿੰਮਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਸਾਖੀ: ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਾਠ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ “ਸੁਥਣ ਲਾਹ 

ਲਈ ਫਕੀਰੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.ਕਿ ਆਈ ਤਾੰ ਪੁਤ ਲੈਣ ਸੀ; ਪਰ ਮੰਰਦਾਨਾ ਵੇਸ 

ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਧਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ( 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੪੬ ) ਐਨ ੧ । ਸੂ ੧੩, 

ਤਯਾਗਨ ਕੈਹੈਂ” ॥੧੧॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿਕੈ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 
ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤਾਰੀ'।-ਕੀਨੋ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਪਕਾਰਾ। ਅਪਰ ਨ ਲੀਨਸਿ 
ਰਹੇ ਉਚਾਰਾ॥ ੧੨॥ ਮੇਲ ਲਈ. ਟੂਟੀ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ । ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ 
ਕੀ ਪੰਗਤ-। ਸੈਗੀ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਬਖਾਨਾ । ਭਲੋ ਕਾਜ ਕੀਨਸਿ, 
ਹਿਤ ਠਾਨਾ॥੧੩॥ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਬਡ ਬੁਨਿਆਦ । ਬਿਗਰੀ ਗਈ ਹੁ 
ਸੋਬਾਦ। ਬਹੁਰ ਮਿਲਿਨਿ ਕੋ ਵਖਤ ਨ ਕੋਈ । ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਨਿ ਲੋ ਕਬਿ 

. ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਦੀ'॥ ੧੪॥ ਪੁਨ ਐਸੋ ਹੋਵਨਿ ਉਪਕਾਂਗੀ । ਤਜਿ ਨਿਜ ਹਿਤ । 
ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਧਾਰੀ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ੂ । ਹੁਤੇ ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ॥ ੧੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਔਰ । ਬਿਚਰੇ ਬਸੇ ਅਧਿਕ 
ਤਿਸ ਠੌਰ”। ਸਹੇ ਨਹੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਅਬਿ ਕੀ । ਖਾਰਜ ਸਿੱਖੀ ਕੀਨਸਿ 
ਤਬਿ ਕੀ ॥ ੧੬॥ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬਨਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਬਿ“ । ਬਰ ਲੈ ਦੇਸ਼ 
ਉਧਾਰ ਦਯੋ ਸਬਿ।ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਬਹੁ ਬਾਰ ਉਚਾਰੀਟੂਟੀ ਮੇਲਨ ਬਾਤ | 
_ਚਿਤਾਰੀ॥ ੧੭ ॥ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਭਏ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰ- 
ਬੇਗ। ਖਾਨਾ” ਗਯੋ ਕਪੂਰੇ ਪਾਸ । ਗੁਰ-ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿੰ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
॥੧੮॥ ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿ ਰਹੈ । ਬਿਦਤਹਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਲਹੈ”। 
ਬਲ ਜਲ ਹੀਨ ਜਾਨਿ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਚਲਿਬੇ ਹੇਤ ਚਹਮੋ ਅਗੁਵਾਨੀ 
॥੧੯॥ ਰਾਖੇ ਚਾਕਰ ਜੇ ਬੈਰਾੜ“ਚਲਹੁ ਅੱਗ ਤੁਮ ਪਿਖੀ ਉਜਾੜ । ਨਿਰ- 
ਮਲ ਜਲ ਕੋ ਬਲ ਜਿਤ ਪਾਵਹੁ। ਚਲਹੁ ਸ਼ੀਘ ਤਹ ਸਿਵਰ ਟਿਕਾਵਜੁ” 
॥੨੦ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਤੋਰਿ ਤੁਰੋਗਮ ਚਲੇ । ਇਕ ਸਗਾਇ ਹੇਰੀ ਬਲ 
ਭਲੋ । ਤਹੀ' ਸਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਹੇਰ। ਤਿਸ ਕੋ ਤੀਰ ਕਰਯੋ ਗੁਰ ਡੇ੦॥॥ ੧॥ 
ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗ ਲਗਾਏ । ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਂਸ਼ਟ ਇਕਠੇ ਕਰਿਵਾਏ । 
ਬਿਚਰਤਿ ਭਏ ਸਿੰਘ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ । ਏਕ ਸਾਧ ਕੋ ਆਸ਼ਰਮ ਤਹਾਂ ॥ ੨੨॥ 
ਬੂਛਨਿ ਲਗਜੋ ਸੇਵਕਨਿ ਸੋਈ ।“ਪਰਲੇ ਤਰ ਤ/ਲ ਕੇ ਹੋਈ । ਉਤਰਕੋ 
ਕੰਨ ਬੋਲ ਸੁਨੀਅੰਤੇ ? ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ ਕਹਾਂ ਗਮਨੰਤੇ?? ॥੨੩॥ ਤਿਸ 
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹੋਰ (ਕੁਛ) ਨਾ ਲਿਅ । /ਨ_ਤਜਾਗਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰ ਕਦ ਹੋਣੀ ਸੀ । 
“ਰਾਵ ਮਾੜੇ ਵਿਚ । “ਵਡ! ਨਰਮਾ ਬਣਕੇ । $ਦੌਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਨਾਲ “ਮੁਣੱਖਾਂ ਹੋਕੇ ਆਯਾ ਸੀ । “ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ (ਤੁਰਕ ਲਸ਼ਕਰ) ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਤ਼ 

ਜਾਣ ਲਏਗਾ । “ਇਹ ਈੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈ । ਰ- 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ। ___ (੬੦੪੭) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੧3. 
ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਯੋ ਬਤਾਈ/€ਗੁਰੂ ਮਰੇਲਾ ਉਤਰਕੋ ਆਈ" । ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਗ 
'ਜੈਗ ਕਰਿ ਭਾਰੇ । ਕੋਤੀ ਬਾਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਗਾਜੇ ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ . 
ਬੂਝਨ ਲਗਿ ਢੇਰੀ । “ਆਰਬਲਾ ਕੇਤੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ? ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ ਸੇਵਕ 
ਹੈਂ ਸੈਗ ? ਉਤਰਕੋ ਆਨ ਕਰਤਿ ਹੀ ਜੈਗ॥੨੫॥ ਤਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਬਿਚ- 
ਰਤਿ ਗਏ । ਬੂੜੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵ ਤ ਭਏ । “ਬਰਗ ਤੀਸ ਤੇ ਊਪਰ ਚਰੇ । 
ਢਾਲੀ ਸੈਮਤ ਕੇ ਲਖਿ ਤਰੇ।੨੬॥ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ ਤਰਕਤਿ ਕ/ਹ ਬੈਠਾ। 
੪ਭਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਨੇ ਕਯਾ ਲੌਨਾ। ਸਧੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋਇ ਨ ਕੋਈ । 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਚਿਤ ਹੋਈ? ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਸਿੰਘ ਸਨਿ 
ਆਏ। ਤਰਕ ਰਿਦੇ ਕਰਕਤਿ ਖੁਨਸਾਏ”। ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਜਬਿ ਸਤਿਗਰ 
ਪਾਲ । ਕਹੀ ਸਾਧ ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਸਾਧ ਬਹੁ 
ਦਿਨ ਕੌ । ਆਰਬਲਾ ਗੁਮਾਨ ਕਹੁ ਮਨ ਕੋ”। ਕਿਤਿਕ ਚੇਲਕਾ ਤਿਸ ਕੈ 
ਅਮਏ।-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿੰ-ਬਿਰੇ ਤਿਸ ਥਾਂਝ੍ਹ ॥ ੨੯॥ ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿ 
ਬੂਬਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥ। “ਬੈਸ ਸਾਧ ਕੀ ਕੋਤਿਕ ਨਾਥ । ਜਿਸਕੋ ਕਰਿ ਗੁਮਾਨ 
ਬਹੁ ਰਹਜੋ । ਤਰਕਤਿ ਰਾਵਰ ਕੋ ਬਚ ਕਹ3ੋ? ॥ ੩੦ ॥ ਗੁਰ ਕਹਿੰ “ਪੰਚ 
ਹਜ਼ਾਰਨ ਬਰਸ । ਖਟ ਵੀਹਾਂ ਉਪਰ ਭੇ ਸਰਸ' । ਸ੍ਰਾਸ ਟਿਕਾਇ ਸਮਾਧਿ 
ਲਗਾਵੈ । ਬੈਸੇ ਸੈਮਤ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਵੈ॥੩੧॥ਕਥਿ ਕਬਿ ਤਜਨ ਸਮਾਧੀ 
ਕਰੈ । ਬੋਲ ਬਿਲੋਕਹਿ ਇਤ ਉਤ ਵਿਰੈ? । ਸੁਨਤਿ ਚੇਲਕਾ ਬਹੁ ਬਿਸ- 
ਮਾਏ । ਅਪਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਢਿਗ ਆਏ” ॥ ੩੨॥ €ਹੋ ਮਹੈਤ ਜੀ ! ਸਿਖ 
ਸੁਨਿ ਗਏ।ਤੁਮਰੀਂ ਕਹੀ ਬਤਾਵਤਿ ਭਏ।ਬਿਕਸਿ ਬਦਨਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ। 
-ਆਰਬਲਾ ਕੋ ਸਾਧ ਗੁਮਾਨੀ-। ੩੩॥ ਸਿੰਘਨਿ ਬੂਝੀ ਬੈਸ 1 ਤੁਮਾਰੀ। 
ਸੋ ਸਗਰੀ ਤਤਕਾਲ ਉਚਾਰੀ ।-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਛਿਬੀਹਾ ਔਰ'-। ਹਮ ਨੇ 
ਸੁਨੀ ਹਤੇ ਤਿਸ. ਠੌਰ”॥੩੪॥ ਕਹਤਿ ਸਾਧ ਆਚਰਜ ਸਮੇਤੀ। ਪਏਤਿਕ 
ਈੈਸ ਮਹਿੰ, ਸੋਝੀ 'ਦਤੀ । ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਗੁਰ ਪੂਰਾਂ। ਕਰਨ 
੧(ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ) ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਗੁ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਫਤਤ ਨਭਲ ਦਸਮੇ `ਸੰਤਿਗਦੂ ਜੀ ਦਾ 
ਇਹ ਨਾਮ ਧਰਿਆ! ਸੀ । ਭਾਈ ਸੰਤਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਫਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਦਾ ਆਜਾ ਹੈ । “ਹੇਠਾਂ ।੧੩ਰਕ ਰਿਦੇ ਵਚ ਕੜਤਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਖੁਣਸਦੇ ਹਨ । ੯ਆਏ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ) । “ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੇ ਢੰਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਹਨ 
ਗਾਵ ੫੧੨੦ ਸਾਲ ! <ਏਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਟੂਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਉਧਰ । ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਪਾਸ ਆਏ । 'ਛੇ ਵੀਹਾਂ ਟੇਰ । 



: ੧੦ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੩੮ ) _ਸ਼ੌਲ ੧। ਗਰ ੧੩, 

ਉਚਿਤ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਰਾ॥੩੫॥ਉਠਜੋ ਤਰਤ ਲੋ ਹਾਥ ਸਟੋਰੀ'।ਸਨੋ 

ਸਨੋ ਗਮਨਨੋਂ ਪ੍ਰਭੁ ਓਰੀ। ਆਰੈ ਗੁਰ ਕੋ ਲਗੜੋ ਢਿਵਾਨ। ਕਰਤਿ ਸਿੰਘ 
ਰਹਰਾਸ ਬਖਾਨ ॥ ੩੬ ॥ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਿ ਕਰਿ ਠਾਂਵੋ ਰਹਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ 
ਤਿਸ ਬਿਲੋਕਿ ਕਰਿ ਕਹਜੋ। “ਸਾਧੋ [ ਬੈਠਿ ਜਾਹੁ ਕ੍ਯੋਂ ਖਰਯੋ” । ਸਨਤਿ 
ਪ੍ਰਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰ੧ੋ॥ ੩੭॥ ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਸਿੰਘਨਿ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ । 
ਸੁਨਤਿ ਰਹਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਧੰਗਜਬਿ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਪਾਰ ਗਯੋ। ਸਾਧ 

ਜੋਰਿ ਕਰ ਉਚਰਤਿ ਭ੧॥੩੮॥੪ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋਂ ਮੋਹਿ ਲਗਾਵਹ।ਸਿੱਖ 

ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਬਾਵਹ । ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲਿਗਰੀਂ । ਸਕਲ 

ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਨ ਭਾਰੀ ॥ ੩੯॥ ਬਿਕਸਿ ਬਦਨ ਤੋ ਸਰੀ ਪੂਭੁ ਕਹੈ । 

<੩ ਤੋ ਆਗੇ ਹੀ ਸਿਖ ਅਹੈਂ । ਕੈਵਲ” ਕੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁ ਸਾਧੈ। ਅਧਿਕ 
ਸਸਿ ਅਗਾਧ ਅਰਾਧੇਂ੪੦॥ਕਰਹੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਬੈਦਨ । ਬੈਦਨ 
ਹੋਵੈਂ ਬੈਧੁਨਿਕੰਦਨ"॥ਇਮ ਕਹਿ ਕ੍ਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਪ੍ਭੁਹੇਰੀ। ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਭਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥ ੪੧॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਾਰਜ ਪਦ“ ਬੈਦਤਿ । ਲਖਿ 
ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦਤਿ । ਬਹੁਰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਤੀ। “ਏਤਿਕ 
ਬੈਸ ਰੁ ਸੋਝੀ ਏਤੀ ?? ॥ ੪੨॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾਂ । 
੪ਤਮਹੁਂ ਗੋਦੜਾ ਰਖ; ਪੁਰਾਨਾ/ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਈ” ਜਿਨਹੁੰ ਕਰ ਰ ਪਾਵੈ।ਲੇ ਸੋ 

ਪਹਿਰਹਿ ਅੰਗ ਸੁਹਾਵੇ ॥੪੩॥ ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਸਾਧ ਥਿਰ ਭਯੋ । ਤਬਿ 

ਸਿੰਘਨਿ ਗਨ ਬੂਝਨਿ ਕਯੋ/ਤਮਰੀ ਬਯ ਮੰਹੇ ਸਮੇ ਘਨੋਰੇ।ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਜਥਾ ਕੇ ਹੇਰੇ? ॥ ੪੪॥ ਇਕ ਝਇਿਤੌਤ ਤਬਿ ਸਾਧ ਸੁਨਾਯੋ। “ਸੁਨਹੁ 1 ਸਮਾ 

ਜੈਸੇ ਦਰਸਾਯੋ । ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਧਿ ਉਘਾਰੀ । ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਾ 

ਨਰ ਨਾਰੀ ॥੪੫॥ਇਕ ਦੁਇ ਮਜਲ ਗਯੋ ਸੈਂ ਜਬਿਹੂੰ । ਕੌ ਇਕ ਮਨੁਜ 

ਨਿਹਾਰਯੋ ਤਬਿ ਹੁੰ । ਤਿਨ ਸੋਂ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਿ ਬ੍ਰਿਤਿਤ ।=ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਨਰੁ 

ਨਹੀਂ ਦਿਖੰਤਿ£ਂ-॥੪੬-ਭਾ ਦੁ ਦਰਕਿੱਛ ਗਏ ਮਰਿ ਘਨੇ।ਕੋ ਕੋ ਰਹੇ ਕਿਸੂ 
ਥਲ ਬਨੰ।ਦ੍ਹਾਦਸ਼ ਨੈਮਤ ਪਰਜੋ ਬਿਸਾਲਅਬਿ ਬਰਖਾ ਤੇ ਭਯੋ ਸੁਕਾਲ ॥ 
"ਜੋਣੀ । “ਮੁਕਤੀ । ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ । ₹ਬਹੁਤ ਸਮਾਧੀਆੰ ਵਿਚ 

ਅਗਾਧ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿ,ਆ ਹੈ । “ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਲ (ਜਨਮ _ਮਰਨ) ਦੇ ਬੈਧਨ ਨਾਸ਼ ਦੋਣਗੇ । 

(ਅ! ਝੇਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਧਨ ਨਿਕੈਦ ਹੋਣ ਗੇ । (ਈ) ਏਧਨ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ (ਤੇ ਫਿਰ) ਬਦ (ਕੋਦ) 
ਨਹੀਂ ਟੋਵੋਗੀ । “ਚਰਨ ਕਵਲ । $ਜਿਨ੍ਹ/ਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਟੱਥ ਪਏ ਓਹ ਲੈਕੇ ਪਹਿਰਦੇ 

ਹਨ (ਅੰਗ=) ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ” 

£ਹਣੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਨ ਓਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ । ਦੱਪ=ਾਲਰੀਂ। 



ਸ। ਰੁਜ ੫ਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੩੯! ਸੋਨ ੧। ਸੰ ੧੪, 

੪੭॥ ਸਨ ਸਨ ਨਰ ਪੁਨ ਜਗ ਭਏ-। ਐਸੇ ਸਮੇ ਬੀਤ ਬਹੁ ਗਈ ਕਈ 

ਬਾਂਰ ਲਰਿ ਲਰਿ ਬਹੁਮਰੇ । ਕਈ ਬਾਰ ਉਜਰੇ ਬਸ ਪਰੇ ॥੪੮॥ਕਬਿ ਕੈਸੇ 

ਕਬਿ ਕੈਸੇ ਸਮੇਂ । ਜਗ ਮੈਂ ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਹਮ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਧ 
ਪਰ ਕਰੀ । ਗਰਬਾਦਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਉਰ ਹਰੀ ॥ ੩੯॥ ਮਸਤਕ 'ਟੋਕਿ 

ਆਸ਼ਰਮ ਮਹਿੰ ਗਯੋ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਕਯੋ।ਸਪਤਿ ਜਬਾ ਸੁਖ 

ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੫੦॥ ਇਤਿ ਸੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ੍ਥੇ ਪ੍ਥਮ ਸੈਨੇ “ਸਾਧ ਮਿਲਨ ਪੂਨੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰੋਂਦਸਮੋ ਸੰਸੂ ॥੧੩॥ 

੨੩. [ਖੇਸ ਦਾ ਭੇਸ । ਡੋਗਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ਬਾਜ਼ੀਦ: ਰ]। 

ਦੋਹਰਾ॥#ਛਾਰਿ ਹਯਨਿ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਤਬਿ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਯਾਰ।ਚੜੇ ਸਿੰਘ 
ਬੈਰਾੜ ਗਨ ਚਲੇ ਉਜਾਰ ਉਜਾਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥-ਨੌਬੋਹੇ ਜਥਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ 

ਗਏ।ਤਹਿੰ ਕੋ ਨਰ ਗਨ ਆਵਤਿ ਭਏ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 

ਆਪ ਚਮੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਮਾਰੀ ॥ ੨॥ ਦਿਸ ਥਲ ਕੀਜੈ ਨਹੀਂ' ਮੁਕਾਮੁ । 
ਉਤਰੋ ਜਾਂਇ ਆਗਲੋ ਰਾਮੂ । ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਆਪ ਕੋ ਕਹੈਂ । ਹਜ- 
ਰਤ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਨਿਤ ਰਹੈਂ? ॥੩॥ ਤਿਨ ਪਰ ੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤ ਚਲਿ ਪਰੇ । 
ਜਾਇ ਮਜਲ ਸਿਰ” ਭੋਰਾ ਕਰੇ । ਵੱਤੇ ਸੈਮੁ ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਾਰੇ । ਖਰੇ ਤੁਰੰਗ 

ਕਰਿ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਰੇ ॥ ੪॥ ਸਹਿਜ ਸੂਭਾਇਕ ̀ਠਾਂਢੇ ਬਿਚਰਤਿ । ਸਿਵਰ 

ਲਗੇ ਕੋ ਹੇਗੰਤ ਉਤ ਇਤ । ਤਿਸ ਛਿਨ ਪੁੰਜ ਹਰੀ ਕੇ” ਆਏ । ਲੰਡੀ 

ਖੇਸ ਭੇਟ ਹਿਤ ਲਜਾਏ ॥੫॥ ਕਰ ਪਰ ਧਰਿ ਕਰਿ “ਗੁ ਦਿਖਾਈ। ਕੀਨ 

ਬੈਦਨਾ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ । “ਏਹ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮ ਹਮਾਰੇ[ । ਪੈਨ 
ਭਾਗ ਭੇ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ॥੬/ਪਿਖਿ | ਠੰਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਉਠਾਈ। ਕਟ ਤਟ” 
ਕੋ ਲਪੇਟ ਚਹੁੰ ਘਾਈ । ਬਹੁਰ ਖੇਸ ਕੌ ਖੋਲ ਬਿਸਾਲੋ। ਦੈ ਸਿਕੈਧ ਦੌਰ 
ਛੋਰਨਿ ਡਾਲੋਂ ॥੭॥ ਬੇਸ ਬਨਾਇ ਬੇਸ਼ ਤਿਸ ਦੋਸ਼” । ਖਰੇ ਭਏ ਗੁਰ ਢਬੇ 

ਬਿਸ਼ੇਸ਼ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਪੂਭੁ ਸਨ ਭਨੜੋਂ ।“ਇਹ ਤਨਖਾਹ _ਉਚਿਤ 

ਕ੍ਰਿਤ ਜਨਯੋਂ” ॥ ੮॥ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਭਨੈਂ। “ਨਿਤ ਸੁਚੇਤ 
ਖਾਲਸਾ ਬਟੰ? । ਪੁਨ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਦੇਸ਼ ਤਸ ਭੇਸ । ਲੂੰਡੀ ਤੋੜ ਸੁ ਮੋਢ 

ਖਸ॥ ੯॥ ਹੇਰਿ ਹਰੀ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦਿਸ਼ ਕੋ । ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨ ਆਇਸੁ 

ਅਸ ਕੋ । “ੰਨ੍ਸ ਮਹਿ ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਰਹਹੁ ਹਮਾਰੇ। ਜਾਂਗੂਤ ਬਿਚਰਹੁ ਹੋਤਿ 

੧ਮਜ਼ਲ ਤੇ £ੁੱਜਕੇ । “ਭਾਵ ਹਰੀ ਕੇ ਗੋਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ̀ ਲੋਕੀ । ਲੱਕ ਨਾਲ। “ਤਿਸ` ਦੇਸ਼ ਦ। 

ਸੁਹਣਾ ਵੇਸ ਬਣਾਕੇ । #ਇਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਥੀ ਦਾ ਹੈ। _1੫੮-ਤੁਮਾਰੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੫੦) ਐਨ ੧ । ਗਨ ੧੪. 

ਸਕਾਰੇ ॥ ੧੦॥ ਸਾਵਧਾਨ ਬਨਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰੀ। ਪਹਿਰਾ ਦੀਜੈ ਜਾਮਨਿ ' 
ਸਾਰੀ? । ਮੱਤ” ਹਰੀ ਕੇ ਸੁਨਤਿ ਵਖਾਨੈ" ।ਓਇਹਾਂ ਨ ਹਮ ਕਿਸ ਤੇ 
ਡਰ ਮਾਨੈ'॥੧੧॥ ਤੁਮ ਭੀ ਨਹਿ ਕੀਜੋ ਚਿਤ ਸ਼ੈਕਾ। ਸੁਪਤਹੁ ਨਿਸ ਮਹਿ 
ਹੀਨ ਅਤੀਕਾਂ । ਪੁਨ ਗੁਰ ਬੋਲੋ “ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ” । ਪਹਿਗ ਦੈਬੋ ਬਠਹਿ 
ਹਜ਼ੁਰ! ॥੧੨॥ ਮੂਢਨਿ ਬਹੁਰ ਨ ਮਾਨਯੋ' ਬੈਨ ।“ਹਮਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ਰਾਸ ਕਿਸ 
ਹੈ ਨ। ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਵਹੁ। ਨਾਹਿਨ ਕੋ ਸ਼ੈਕਾ ਮਨ ਲਯਾ- 
ਵਹੁਂ॥੧੩॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਬਾਤ ਬੁੜਾਈ । “ਹਮਰੇ ਮੈਗ ਸਿੰਘ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ । ਹੋਵੈਂ ਸੁੱਖਾ ਛਕਿ ਮਸਤਾਨੋ।।ਨਹੀਂ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਜਾਗਨ ਠਾਂਨੋ ॥ 
੧੪॥ਜੇ ਚਾਕਰ ਬੈਰਾੜ ਘਨੇਰੇ। ਰਾਠ ਧਾੜਵੀ ਸਮ ਹਮ ਹੇਰੇਪ੍ਰੌਮ ਨ ਮਨ 
ਮਹਿੰ;ਭੈ ਨਹਿ ਮਾਨੈ । ਅਪਨੀ ਵਿੱਛਾ ਕਾਰਜ ਠਾਨੈਂ”॥੧੫॥ ਸੁਨਤਿ ਹਰੀ 
ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ । ਮਾਨੀ “ਪਹਿਰਾ ਦੇ' ਹਮ ਰਾਤਿ?। ਮੰਸਤਕ ਟੇਕਿ ਗਏ 
ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਡੋਗਰ! ਦਾਸ ਹੁਤੇ ਤਿਨ ਕੇਰੇ ॥ ੧੬ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਬ ਸੁ 
ਗਿਰਾਂ ਉਾਰੀ । “ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਹ ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਰਾ ਦੀਜੈ 
ਜਾਗੂਤ ਰਹੀਅਹਿ । ਸਗਰੀ ਨਿਸ ਨਹਿੰ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਲਹੀਅਹਿ॥੧੭॥ਸਤਿ- 
ਗਰ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਸਗਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਠਾਨਿ । ਡੋਗਰ 
ਆਇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ। ਠਹਿਰੇ । ਝਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਖਰੇ ਭਏ ਹਿਤ ਪਹਿਰੇ ॥ ੧੮ ॥ 
ਪਹਿਰ ਜਾਮਨੀ ਬੀਤੀ ਜਬੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚੇ ਕਹਿ ਤਬੈ। 'ਖਰੋ ਹਰੀ ਕਾ 
ਜਾਗੂਤ ਕੋਈ ? ਪਹਿਰਾ ਦੇਨਿ ਆਇ ਕਿ ਨ ਕੋਈ ?”॥ ੧੬॥ ਕਹਤਿ 
ਭਏ ਹਮ ਡੋਗਰ ਆਏ। ਹਿਤ ਪਹਿਰੇ ਕੇ ਤਿਨਦੁੰ ਪਠਾਏ। ਸਭਿ ਜਾਗਤਿ 
ਹੈਂ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ । ਸੁਪਤਹੁ ਆਪ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ !”॥ ੨੦ ॥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
“ਅਸਤੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਕਿਆਂ ਨੇ ੮ਛਕੇ ਕਿਹਾ । (ਅ) ਮਤਿ ਹਰੀਫੇ=ਹਰੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵ 
ਮੂਰਖਾਂ ਟੋ ਕਿਹਾ । “ਜ਼ਟੂਰ] ਕੰਮ ਹੈ । ੧ਇਕ ਜਾਤ ਦੋ ਅਕਸਰ ਗੁੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਛਾ ਰਜਪੁਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਆਨ ਹਨ । ਡੋਗਰਾ ਜਾਤ ̀ਇ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਏਹ 
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਤ ਹਨ ਤੇ ਵਿੰਦੁ ਹਨ । ਕਾਂਪਾ:-ਮਹਿਤ । "(ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੇ 
ਬਕਦਾ। ਕਿ ਸੈਨੈ ਕਰੜੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋ' ਕਿ ਅਜੇ ਬੀ ਤੁਰਕ ਦਲ ੮ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪੈਣ ਦਾ 
ਮੱਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਘ ਮਸਤਾਨ ?.ਜਾੋ ਹੋਣ, ਨਾਂ ਹੀ ਟਰਫ-ਚਾਹੇ ਚਾਕਰ ਸਨ-ਪਹਿਰਿਓਂ 
ਘੁੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਏਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦੇ ਕਟੇ ਟੋ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਥਕੇ ਰਸ 
ਖਾਲਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋਟ ਚਾਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ । ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ 
ਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੂ ਤੇ ਟੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧੇਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ । ਤੀਜੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ੩੯ ੩ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਹਰ ਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਦੇਖੋ ਏਮੇ ਮੰਨ ਦਾ ਅੰਕ ੨੧ ਤੇ ੩੦ 



&1 ਗੁਦ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੪੫੧ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਹੂ ੧ੋਬ, 

ਕਰਨੇ ਰਹਤ ਹੈਂ ਕੋਈ। ਭਾਗ ਬਿਨਾ ਕਿਮ ਘ੍ਰਾਪੰਤਿ ਹੋਈ । ਆਧੀ ਰਾਤਿ 
ਬਿ੍ਤੀ ਜਥਿ ਜਾਨੀ। ਊਚੀ ਧੁਨਿ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਾਂਨੀ ॥ ੨੧॥ “ਆਇ ਕਿ 
ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਕੋਈ ਊਂ ਹਿਤ ਸੋਝੀ ਲੈਬੇ ਇਤ ਜੋਈ"। “ਹਮ ਭੋਗਰ ਠਾਵੇ 
_ਭਿਨ ਦਾਸ । ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਿ ਜਾਗਤੇ ਪਾਸ॥ ੨੨ ॥ ਸੇ ਨਿਸ ਬਿਥੇ ਹੋਤਿ 
ਮਦ ਪਾਨੀ । ਸੁਪਤੇ ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਸੁਖ ਠਾਨੀ । ਦਾਸ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਤਬਾਂ 
ਤੁਮਾਰੇ । ਹਮ ਸਵਧਾਨ ਖਰੇ ਅਬਿ ਸਾਰੇ!॥੨੩॥ ਪੁਨ ਤ੍ਰਸ਼ਨਿ ਹੁਇ ਰਾਤਿ 
।ਬਿਤਾਈ। ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਥਿ ਕਹਮੋ ਗੁਸਾਈਂ । “ਆਇ ਕਿ ਨਹੀ ਹਗ ਕਾ 
ਅਬੈ।ਲੈਬੇ ਹਿਤ ਪਹਿਰੇ ਸੁਧਿ ਸਬੈ” ॥੨੪॥ ਪੁਨ ਡੋਗਰ ਬੋਲੋ “ਹਮ ਅਹੈਂ । 
ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਸਵਧਾਨੀ ਰਹੈਂ। ਇਸ ਛਿਨ ਕੌਨ ਹਰੀ ਕਾ ਆਵੇ । ਪੀ ਪੀ 
-ਮਦ ਘਰ ਮਹਿੰ ਸੁਪਤਾਵੈਂ ॥ ੨੫॥ ਹਮ ਹਜੂਰ ਰਾਵਰ ਕੇ ਖਰੇ । ਆਗਯਾ 
ਦੇਹੁ ਤਥਾ ਅਬਿ ਕਰੇਂ । ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਹਮ ਡੋਂਗਰ ਸਗਰੇ 
ਅਨੁਸਾਰੀ?॥੨੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਦੀਨਸਿ ਬਰ ਤਿਨ 
ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਬਸਦੇ ਰਹਹੁ ਤੀਰ ਇਸਨਈ”। ਨਈ ਚੌਧ੍ਰਤਾ ਤੁਮ 

ਕੋ ਦਈ ॥੨੭॥ ਨੈ ਕੇ ਤੀਰ ਤੀਰ ਜੋ ਦੇਸ਼। ਹੋਇ ਤੁਹਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼। 
ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਨੀ । ਨਿਕਟ ਆਇ ਸਭਿ ਬੈਨ ਠਾਨੀ 
॥ ੨੮ ॥ਓਰਾਵਰਿ ਕੇ ਬਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈਂ। ਦੇਖਿ ਦੀਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਹੈਂ। ਤਬਿ ਤੇ ਢਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਡੌਗਰ ਦੇਸ਼। ਸਨੇ ਸਨੌਂ ਹੁਇ ਗਯੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ੀਂ॥ 
੨੯॥ ਮੂ ਹਰੀ ਕੇ ਸਕਹਿ ਨ ਲੋਯ। ਗੁਰ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਰਹੇ ਕੁਛ ਦੇਯ। 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਵੇਰ। ਚਢਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਾਲੇ ਹੋਤਿ ਸਬੇਰ ॥ ੩੦ ॥ 
ਕੇਤਿਕ ਕੋਸ ਉਲੰਘ ਕਰਿ ਗਏ। ਬਿਚ ਉਦਿਆਨ ਉਤਰਤੇ ਭਏ । ਬੱਦ੍ਰੀ 
ਬਡੋ ਤਰੋਵਰ ਖਰਯੋ । ਤਿਸੇ ਕੋ ਤਰੇ ਸਿਵਰ ਗੁਰ ਕਰਯੋ॥੩੧॥ ਏਕ ਰਾਂਤਿ 
ਤਹਿ ਬਸੇ ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਨ ਢਢੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੱਇ ਆਈ । ਕੇਤਿਕ ਕੋਸ 
ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ । ਜਾਇ ਪਹੂੰਚੇ ਤਬਿ ਇਕ ਥਾਨਾਂ ॥ ੩੨॥ _ਗਾਮ 
ਵਜੀਦ ਪੁਰੇ| ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਸਿਵਰ ਕੌ ਘਾਲਾ । ਉਤਰੇ ਬੈਧ 
ਦਿਬੇ (ਘੰਹਰੇ ਦੀ) ਸੋਥੀ ਲੋਡ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰੀ ਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਊੰ “ਇਸ ਨੈੱ 
ਦੇ ਕੰਢੇ । ਏਹ ਡੋਗਰ ਬਤਲੁਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਵੀਹੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ]। 

ਤਵਾ: ਖਾ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵੇਰਕੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ 
ਲਈ । ਦੋ ਠਾਹਲੀਆਂ ਤਦ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆੰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਤੂ ਸੈਮੂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹ5, ਏਹ ਡੇਗਰਾਂ ਨੇ ਮੇੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡ।ਆਂ ਸਨ । 7 ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਫ।ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ/ਵਲੀ 
ਤੋਂ ਚਾਰ ਐਲ ਪੂਰਬੋਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਲ; ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ । 



_ ਸਰ ਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸ਼ੂਦਜ । _ (੬੦੫੨) ਲੋਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਤੁਰੋਗਮ ਦਏ । ਸਿੰਘਗਰੂ ਢਿਗ ਆਵਤਿ ਭਏ॥ ੩੩ ॥ ੩੩ ॥ “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤ- 
ਆਵਨ ਕਰੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾਂ ਕੁਸੂਰਹਿ ਭਗੇਬਜਹਿੰ# ਨੌਂਬਤਾਂ ਇਸ ਪੁਰਿ 
ਬਾਈ"!। ਬਸੈ ਪਠਾਨ ਚਮੂੰ (ੰ ਸਮੁਦਾਈ! ॥ ੩੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨ 
ਕਰਕੋ । “ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਭੰਵਿੱਖਤ ਹਰਯੋਂ । ਕਾਨੋਂ ਕਾਛੇ][ਗੂਮ ਬਡੋਰੇ । 
ਤਹਿੰ ਉਪਜਹਿੰਗੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਬਹੁਤ ਨੌਬਤਾਂ ਬਜੈਂ' ਹਮਾਰੀ । 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਭਿਨਹੁੰ ਮਬਾਰੀ।ਇਮ ਬਤਗਾਵਤਿ ਤਿਸ ਥਲ ਖਰੇ। 
ਤੀਤਰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਤਬਿ ਕਰੇ ॥ ੩੬ ॥ ਸੂਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭਾਖਸੋ ਤਿਹ 
'ਸਸੈ“ਜਾਂ ਬੋਲਯੋ ਤਾਂ ਲੱਧਾ ਹਮੈ।ਹਯ ਪਰ ਤਬਿ ਆਰੋਹਨਿ ਹੋਏ । ਕੀਨਿ 
ਪਯਾਨੋ ਸ਼ੀਘੁ ਸ ਜੋਏ ॥ ੩੭ ॥ ਛੋਡਮੋ ਤਿਸ ਕੋ ਬਾਜ ਪਿਛਾਰੇ । ਕਰੀ ਨ 
ਝਪਣ ਨ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਗੇਪੁਨ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੂਕਰ ਛੁਣਵਾਏ। ਪਿਖਿ ਤੀਤਰ 
ਕੋ ਪੀਛੇ ਧਾਏ ॥ ੩੮ ॥ ਝਾਰਨ ਬਿਖੈ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬਰ । ਬਹੁਰ ਨਿਕਾ- 
ਰਸੋ ਉਡਿਬੋ ਕਰਯੋ । ਪੀਛੇ ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ ਨ ਸਾਥ । ਚਲੋ ਜਾਹਿ ਤੁਰਨ 
ਜਗਨਾਥ॥੩੯॥ ਕਰਤਿ ਬੇਗ ਤੋ ਜਾਇ ਉਡਾਰੀ । ਬਕਤਿ ਛਪਹਿ ਪਿਖਿ 
ਬਾਰਨ ਬਾਰੀ” । ਬਹੁਤ ਬਿਲੋਕਇਿ ਖੋਜਨ ਕਰੈਂ । ਨਿਕਸਤਿ 3 ਉਡ 
ਕਰਿ ਢਲਿ ਪਰੈ ॥੪੦॥ ਦਬਕਹਿ ਬਹੁਰ ਥਾਂਇ ਕੋ ਪਾਇ।ਬਾਰੀ ਬਾਰੰਨ 
ਝਾਰਹਿ ਜਾਇ”। ਕਈ ਕੋਸ ਇਸ ਬਿਧਿ ਚਲਿ ਗਏ । ਥਕਤਿ ਤੁਰੈ- 
ਗਮ ਭੀ ਤਬਿ ਭਏ ॥੪੧ ॥ ਪਕਰਜੋ ਜਾਇ" ਜਤਨ ਬਹੁ ਕਰਿਕੈ । ਕਹਿ 

_ਕਰਿ ਪਰ ਉਖਰਾਇ ਸੁਧਰਿ ਕੈ । ਪੁਨ ਛਰਵਾਯਹੁ ਤੀਤਰ ਆਗਾ। ਬਾਜ 
ਜਿਯਤ ਕੋ ਭੱਖਨਿ ਲਾਗਾ॥੪ ੨॥ਤੋਰਿ ਤੋਰ ਆਮਿਖ ਤਿਸ ਕੋਰਾ । ਖਾਇ 
ਜਾਤਿ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾਂ । ਅਪਨਿ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਲਾਵਹਿਂ ਖਰੇ । ਪਲ? ਬੋਟੀ 

"ਇਸ ਨਗਰ ਭਾਵ ਕਮੂਰ ਵਿਚ ਬਾਈ ਨੌਬਤਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ 
(ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਸਉ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:--ਅਗੇ ਤੇਰਾ ਵਜੀਦ 
ਪਰ ਹੋਇਆ । ਸਿਖਾਂ ਕਹਿਆ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਂਏ ਉਤਰੇ ਹਾਂ । ਪਾਂਤਸ਼ਾਹ 
ਬਾਈ ਨੌਬਤਾੰ ਇਨ੍ਹਂ ਕੀਆਂ ਫਜਦੀਆਂ ਹਨਿ ਕਸੂਰ ॥ ਗੁਹੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਮਾਟੇ ਕਾਨਹੇ 

ਕਾਛੇ ਵਜਣਰੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ/'ਸੱਗੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ੧ਬੱਕ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾੜੀਆਂ 
ਭਾਵ ਸਘਣੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਵੇਖਕੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $ਸਮੂਹ ਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਜਾ ਫੜਿਆ । ਚੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਉਖਾੜੇ । “ਮਾਸ । _ "ੈਪਟ-ਜਬਹਿ । ਪਰ ਸਾਂਖੀ ਪੋਥੀ 
ਵਿਚ “ਬਜਹਿ ਪਾਠ ਹੈ। 1ਪਾ>-ਬਾਈ । _2ਕਾ? ਇਕ ਸ਼ਹੀਦਰੀਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਇਕ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਾਣ £ ਵਲੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਪਰ ਹੈ । 



ਸ੧ ੫੩ ੫੩੫ ਮੁਰਜ । ( ੬੦੫੩ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਕਾਟਤਿ ਭਖਿ ਕਰੇ ॥ ੪੩ ॥ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲੜੋ ਪਿਖਿ ਠਾਵੇ“ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ 
ਤੁਮ ਹੋ ਬਡ ਡਾਵੇਕੋਇ ਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਾਂਕਹਿ ਕੌਸੇ। ਅਬਿ ਡਾਢੀ ਕ੍ਰਿਿ 
ਕੀਨਸਿ ਜੈਸੇ ॥ ੩੪॥ ਇਤਨੀ ਕੀਨਿ ਦੌਰਿ ਇਸ ਬੇਗਾ । ਕਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕੋ 
ਹੇਰਿ ਅਖੇਰਾ । ਇਕ ਤੀਤਰ ਕੇ ਧਾਇ ਪਿਛਾਰੇ । ਦਿਏ ਹੁਸਾਇ ਤੁਰੈਗਮ 
ਸਾਰੇ ॥੪੫॥ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰੈਤੇ । ਤੀਤਰ ਸਹੇ ਅਨੇਕ ਹਨੰਤੇ। 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇਂ ਕਹਿ ਤਿਹ ਸਮੁਝਾਯੋ/ਦਾਨ ਸਿੰਘ ! ਸੁਨੀਅਹਿ ਜਿਮ ਘਾਯੋ' 
॥ ੪੬॥ ਨਹੀ' ਚਾਹ ਕੁਛ ਕਰਨਿ ਸ਼ਿਕਾਰਾ। ਇਸ ਲਗਿ ਕਾਰਜ ਹੁਤੋ 
ਹਮਾਰਾ” । ਆਸ਼ੈ ਜਬਿ ਗੰਭੀਰ ਸੁਨਿ ਪਰੇ । ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਬੂਝਨ ਕਰੇ 
। ੪੭ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ! ਦਿਹ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ । ਕਿਸ ਕਾਰਨ `ਤੇ ਝੇਤਿਕ 
ਧਾਏ??।਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਕਹਕੈਂਸਨਹ ਇਸ ਕਾਜ/ਤੀਤਰ ਜਾਟ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਜ 
॥੪੮ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੁਤੇ ਨਰਾਂੇਹੀਜਾਫ ਕਰਜ਼ ਲੋ ਬਨੀ ਤੇ” ਹੀ । 
ਅਖਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਬਸਜੋ ਸੁ ਜਾਇ । ਬਨੀਏ ਗਹਸੋ ਲਗਜੋ ਕਬਿ ਦਾਵਿ 
॥੪੯॥-ਦਰਬਦਿਏ ਬਿਨ ਤਜੌ' ਨ ਤੋਹੀ।ਦਗ਼ਾ ਗਯੋਕਰਿਕੈ ਸੋਗ ਮੋਹੀ-। 
ਜਾਟ ਕਹੈ-ਅਬਿਕੈ ਦਿਹੁ ਛੋਰਿ।ਦੇਵੇਂ ਲਗਿ ਬਿਰਾਟਕਾ ਤੋਰ-॥੫੦॥ਸੁਨਨ 
ਬਨੀਆ ਕਹਿ-ਜ਼ਾਮਨ ਦੀਜੈ। ਛੁਟਿ ਕਰਿ ਜਾਹੁ ਸਦਨ ਮਗ! ਲੀਜੈ-। 
ਕਹੈ ਜਾਟ-ਕੋ ਜਾਮਨ ਮੇਰੋ?ਗੁਰ ਬਿਨ ਇਹ ਠਾਂ ਆਨ ਨ ਹੇਰੋਂ-॥੫੧॥ 
ਸੁਨਿ ਬਨੀਆਂ ਕਹਿ-ਧਰਮ ਰਖੀਜੈ । ਗੁਰ ਕੌ ਹੀ ਜਾਮਨ ਕਰਿ ਦੀਜੈ-। 
ਮੁੜ ਕੋ ਦੇ ਜਾਮਨ ਛੁ ਗਯੋਨਹਿੰ ਧਨ ਦਿਯੋਮੰਮੂਤਕ ਪੁਨ ਭਯੋ॥੫੨॥ 
ਅਹੈ ਬਾਜ ਕੋ ਪੂਰਬ ਗਜਾਤਾ । ਹਮਰੋ ਹਾਥ ਸਪਰਸੇ ਗਾਤ।ਨਹਿਂ ਤੀਤਰ 
ਕੋ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਾ । ਲੈ ਹੋਂ ਜਾਮਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਾ ॥੫੩॥ ਹਮਨੇ ਅਪਨਿ 

ਜਾਂਮਨੀ ਲਾਹੀ।ਜਿਯਤਿ ਦਿਯੋਗਹਿਵਢਿ ਵਢਿ ਖਾਹੀ1”ਸੁਨਿਕਰਿ ਦਾਨ 
ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਪਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਹੋਰੇ ॥੫੬।“ਸਨਮੁਖ ਈਲਜੋ 
ਹੇ ਗੁਰ ਭੂਲਾ । ਬਖਸ਼ੋ ਮੋਹਿ ਦਾਸ ਅਨਕੂਲਾ” । “ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੜੋਂ ਚਿੰਤ 
ਅਧੀਨ । ਉੱਤਰ ਹੀ ਤੈਂ' ਬੂਝਨ ਕੀਨ!੫੫॥ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਮਸਤਕ 
ਟੇਕ।ਤੁਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਹੈਂ' ਇਹਏਕਾ[।ਚ/ਢ ਤਹਿਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ$। 
ਭਾਵ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਣ ਇਹ ਇਉਂ ਖ਼ਰਵਾਇਆ ਹੈ । =ੜੋ' । ਵਪਾ:=ਅਬ । 

ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਹੋਵੇ ਯਾ ਠੀਕ ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੱਕ: । ਟ੍ਰਸਰੇ ਦੇ 
ਭਰੋਸ/ ਕਰ ਲੋਣ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਨ। ਗੁਵਾਵੇ । 3੫ਾਂ-ਟੇਕਾ। 

ਹੰਇਹ ਬਜ਼ੀਦਪੁਰ ਵਾਲ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੀ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਲੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚੋਂ” ਹੈ । 



ਰੀ ਘਰ ਪ੍ਰਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੬੦੫੪) ਸੈਨ ੧। ਸੰ ੧੫, 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੫੬॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ `ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਤੀਤਰ” ਪਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚੌਦਸਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੪ ॥ 

੧੫, (ਘੋਗੜ ਉਧਾਰ । ਹੁਕਮ ਨਾਬ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਸੰਚ ਸ਼ਨਾਨ । ਜ਼ੀਨ 
ਹਯਨਿ ਪਰ ਪਾਇ ਕਰਿ ਢਵਢੇ ਕਿਯੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਘੋਰੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਖ' । ਲਗੀ ਰਹੀ ਤਿਸ ਥਾਨ ਅਸ਼ੇਖ। ਜੈਡ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਵੰਤ 
ਭਏ । ਅਬਿਲੋਂ ਖਰੇ ਪਿਖੇ ਜੋ ਗਏਂ॥੨॥ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਤਹਿ ਖੈਦਨ ਕਰੈ। 
ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਭੀ ਅਘ ਹਰੈ । ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਬਿਚਰਤਿ ਵਿਰਿ ਆਏ। 
ਪਹੁੰਢਿ ਮੁਕਤਿ ਸਰ ਸਿਵਰ ਲਗਾਏ ॥ ੩ ॥-ਹੋਇ ਭਵਿੱਖਤ ਮਹਿੰ ਇਹ 
ਮਹਾਂਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਨਹਿਂ ਵਲ ਕੋ ਲਹਾ-।ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। 
ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ ਕੀਨਿ ਚਵਾਈ ॥੪॥ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਪਾਣੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । 
ਉਤਰੇ ਤਹਾਂ ਤੁਰੈਗ ਲਗਾਏ।ਸੁੱਖਾ ਅਰੁ ਅਫੀਮ ਛਕਿ ਕਰਿਕੈ। ਬਿਚਰਤਿ 
ਇਤ ਉਤ ਧਨੁ ਸਰ ਧਰਿਕੈ॥੫॥ ਥਲ ਉਤੰਗ ਇਕ ਘਗੜ' ਹੇਰਾ । ਤੀਰ 
ਮਾਰਿ ਤਿਸ ਕੌ ਹਤਿ ਗੇਰਾ । ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋ ਤਬਿ ਪਾਸੀ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ 
ਘੋਗੜ ਕੀਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ॥ ੬ ॥ ਇਹ ਕਯੋਂ ਹਤਯੋ ਕਾਮ ਨਹਿ ਐਹੈ । ਇਮ , 
ਹੀ ਪਰਜੋ ਰਹੈ, ਕੋ ਥੈਹੈ' ? ਇਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਯਾ ਕਾਰਨ $ ਪਾਤ“ 
ਸ਼ਾਹ ਪੁਭੁ ਕਹਹ ਉਚਾਰਨ? ॥ ੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਕੇ ਸਮੁੜਾਯੋ । “ਸੋ 
ਤਨ ਘੋਗੜ ਕੋ ਇਨ ਪਾਯੋ । ਪ੍ਥਮ ਪਤਿ ਬੋ ਜੁਕਤ ਜਮੱਯਤ' ਸਿੱਖ 
ਗ਼ਰੀਬ ਏਕ ਇਸ ਰੱਯਤਿ ॥ ੮ ॥ ਬਸਤੈ ਕੋਤਿਕ ਸਮਾ ਬਿਤਾਏ। ਇਕ 
ਦਿਨ ਸਿਖ ਕੇ ਮਨ ਇਮ ਆਏ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਾਹਜੋ ਕਰਨਿ ਅਹਾਰਾ । 
ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਸੋਂ ਕੀਯਸਿ ਤਾਰਾਂ ॥ ੯ ॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਨਿਉਂਦਾ ਤਿਨ 

__ਦੀਯੋ । ਨ੍ਿਪ ਭੀ ਸਿੱਖ ਥੋ ਧਾਮਾਂ ਲੀਯੋਂ।ਸਭਿ ਕੋ ਮੇਲ ਭਯੋ ਤਬਿ ਆਇ। 
ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਇ॥ ੧੦॥ ਸਿਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਅਵਸਥਾਂ 
ਤਰੁਨੀ।ਸੋ ਰਾਜਾ ੫ਿਖਿ ਕੈ ਮਨ ਹਰਨੀ। ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਗਯੋ ਨਿਸ ਪਰੀ। 
ਨ੍ਹਿ ਨਰ ਪਠੇ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰੀ ॥੧੧॥ ਸਿਖ ਨੇ ਲਖੀ ਨਰੇਸ਼ ਖੁਟਾਈ । 
ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਭ/ ਬਸ ਨ ਬਸ/ਏ।ਦੇਖਿ ਪਿਤਾ ਕੋ ਪੁੱਤੀ ਕਹੈ-ਕੜੋਂ ਨਾਹਕ 
`ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ। ₹ਗਿੱਧ ਵਰਗ ਇਕ ਪਛੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਫ੍ਸਦਾ ਤੇ ਮਲ ਖ਼ਲਗ ਹੈ । 
੧ਕਣ ਘਵੇਗਾ ? “ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ। “ਰਜਾ ਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬੀ ਲਿਊਂਢਾ ਲਿਆ । 

“ਵਹ ਬ੍ਰਿਛ ਅਜੇ ਤੁਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਮ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ “ਗੁਰੂਸਰਾੰ ਪ੍ਰਸਿੱਥੋ ਰੈ । 
1ਇਿਹ ਬੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦਾਂਪ੍ਰਮੋਗ ਹੈ । 



ਸਰ ਰੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੦੫੫) ____ਸੋਨ ੧। ਸੰਦ ੧੫. 
ਏਤੋਂ ਦੁਖ ਲਹੈਂ ॥। ₹੨॥ ਮੋਹਿ ਸਾਥ ਨਿਿਪ ਨਿਕਟ ਚਲੀਜੇ । ਗੁਰੂ ਕਰੈ 
ਸੁਖ'; ਚਿੰਤ ਨ ਕੀਜੈ-। ਲੈ ਕਰਿ ਪਿਤਾ ਗਈ ਢਿਗ ਰਾਜੇ। ਕਹੈ ਕਿ ਐਬੇ 
ਸਮੋ ਨ ਆਜੇ ॥੧੩॥ ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਮੈ ਚਲਿ ਆਵੇਂ । ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ, 
ਨਹਿ ਠਹਿਰਾਵੋਂ। ਅਪਨੋ ਨਰ ਨਹਿ ਕਰੋ ਪਠਾਵਨ । ਰਚੋਂ ਅਧਰਮ 
ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵਨ”-॥੧੪॥ਸੁਨਿ ਰਾਜਾ ਕਹਿ-ਛਲ ਨਹਿ ਕਰੀਅਹਿ। 
ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਰੀਅਹਿ। ਹੋਹਿ ਕੂਰ ਕਰਿਬੇ ਬਚ ਤੋਹੀ। ਤੋਂ 
ਸਜ਼ਾਇ ਹ੍ਰੋ ਆਇਸ ਮੋਹੀ-॥੧੫॥ ਕਹਿਨ ਲਗੀ=ਮੈ' ਰਹੋਂ ਨ ਕਾਲੀ“। 
ਤੋਂ ਸਜਾਇ ਕਿਮ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲੀ੯-।ਇਮ ਕਹਿ ਪਿਤਾ ਸੈਗਿ ਹਟਿ ਆਈ 
ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਿਖ ਲੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਖਾਈ ॥ ੧੬॥ ਮਰਨ ਸਮੈਂ' ਦੀਨੋ ਇਮ 
ਸਾਪ।-ਇਹ ਮਹੀਪ ਪਾਪੀ ਸੈਤਾਪ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੇ ਲਾਯਕ ਨਾਂਰੀ । 
ਘੋਗੜ ਤਨ ਪਾਵਹੁ ਬਨ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੭ ॥ ਰਹਹੁ ਇਕਾਂਕੀ ਸੈਗ ਨ ਕੋਈ। 
ਕਰਨ ਪਾਪ ਪੈ ਹੋ ਵਲ ਸੋਈ-। ਇਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਤਤਕਾਲਾ । 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਭਾ ਨ੍ਹਿਪ ਕਾਲਾ ॥੧੮॥ ਇਕ ਸੌ ਦੇਹਿ ਜਨਮ ਅਸ 
ਧਾਰੇ । ਘੋਗੜ ਹੋਤਿ ਰਹਜੋ ਨਿਰਧਾਰੇਨਿਜ ਸਿਖ ਲਖਿ ਕੈ ਅਬਹਿ ਉਧਾ- 
ਰਯੋ” । ਜਬਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰਕੁ ਸਰਬ ਉਚਾਰਜੋ ॥ ੧੯ ॥ ਜੋਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ 
ਢਿਗ ਜੋਤੇ। ਬਿਸਮੇ ਪੈਨ ਪੈਨ? ਕਹਿ ਤੇਤੇ।ਠਿਸ ਮਹਿਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿ 
ਕਰਜੋ। ਸੁਪਤੇ ਬਹੁਰ ਦਿਵਸ ਪੁਨ ਢਰਕੋ ॥ ੨੦ ॥ ਜ਼ੀਨ ਤੁਚੈਗਨ ਪਰ 
ਤਬਿ ਡਾਰੇ।ਹੁਇ ਅਰੂਢਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇਸੈਨਾ ਸੈਗ ਬਿਰਾੜਨ ਕੋਰੀ । 
ਚਾਕਰ ਰਾਥੇ ਗੁਰੂ ਅਗੇਰੀ ॥ ੨੧ ॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਧਿ ਕੋ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੇ । 
ਆਇ ਮਿਲਹਿਂ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ । ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੁਇ 
ਸਾਥ । ਬਿਚਰਤਿ ਆਰੋਹੇ ਨਿਤ ਨਾਥ ॥੨੨॥ ।ਕੈਤਿਕ ਕੋਸ ਉਲੰਘੜਿ 
ਗਏ । ਡੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਥੇਹੜੀ ਕਏ । ਹਯ ਬੈਧਾਵਨਿ ਸਗਦੇ ਕੀਨੇ । ਤਣ 
“ਦ(੦ ਸੁਖ ਕਟੇਗਾ । “ਬਿਨਾਂ ਬੂਲ ਏ. ਆਵਾਂਗੀ, ਅਟਕਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਟ ਖ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਰਬ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਮੇਂ ਬਿਨ! ਬੁਲਾ? ਆੰਢਾਂਗੀ ਪਰ (੨੮ ਪਾਸ) ਠਹਿਰਾਂਗੀ ਨਹੀ । £ਰਾਦ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛਤ ਵੈਣ! ਹੈ, ;ਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਪਰ _ਠਹਿਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ । 
₹ਬੂਠਾ ਪਟਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਬ੩। ਵੱਖ ਪਾਫਾਂਗੀ । “(ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਕਮ ਹੈ। “ਕੱਲ ਨੂੰ। 

"ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਸ਼ਲੇਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲ ਆਉਣੇ” ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ ਭਾਵ ਆਵਾਂਗੀ ਫਿਰ 
`ਸੈਨੂੰ ਬੁਤ ਸਜ. ਕਿਉ ਟੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਅਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਬਿਆ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲ (ਦੁਨੀਆਂ ਪਰ, ਨਾ ਰਹਾਂਗੀ ਫਾਵ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਦ! ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਦਿਓਰੇਂ । ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੀ. ਸਾਬੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ' ( #੦੫੬ ? ਸੋਲ ੧ । ਅਸੂ ੧੫, 

ਈ'ਧਨ ਇਕਠੇ ਕਰਿ ਲੀਨ ॥ ੨੩॥ ਏਕ ਨਾਥ ਬਡ ਅਜ਼ਮਤਵੈਤਾ। 
ਕਰਿ 

ਆਸ਼ੁਮ ਕੋ ਤਹਾਂ ਬਮੈਤਾਂ। ਆਗੇ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਕਰਿ।
 ਬੋਲਜੋ 

ਹੁਤੋ ਮਾਨ ਕੋ ਮਨ ਧਰਰ॥੨੪॥“ਜਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵਡਿ ਵਿਰੈ । ਕਰਾਮਾਤ
 

ਭੀ ਕੁਛ ਤਨੁ ਧਰੈ । ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕਛ ਦੇਹ ਦਿਖਾਇ । ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ
ਂ ਨ 

ਮਨ ਪਤਿਯਾਇ” ॥ ੨੫॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਮੋ ਹਤੋ' ਤਿਸ ਤਾਂਈ । “ਡੇਰਾ 

ਕਰਹਿ ਜਬਹਿ ਤੁਵ ਬਾਈ। ਤਬਹਿ ਦਿਖਾਵਹਿ ਦਿਵ ਹੁਇ ਰਹੀਏ।
 ਅਬਿ 

ਦੇਖਨ ਕੋ ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ” ॥੨੬॥ ਦੇਖਿ ਨਾਥ ਕੋ ਗਾਥ ਚਿਤਾਰ
ੀ - ਰ੍ 

ਇਹ ਤੋ ਕਰਾਮਾਂਤ ਚਹਿ ਭਾਰੀ-' ਬੈਠਜੋ ਹੁਤੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ । ਤਰਕਸ਼ 

ਤੇ ਲੋ ਕਰਿ ਗੁਰ ਬਾਨਾਂ ॥੨੭॥ ਛਿਤ ਸੋਂ ਛ੍ਰਾਇ ਸੀਸ ਨਗ ਲਾਯੋਂ'। ਬਹੁਰ 

ਨਾਥ ਸੋਂ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । “ਹੁਕਮ ਨਾਥ' ! ਕਹੁ ਅਪਨੀ ਗਾਥਾਂ । ਰਾਜੀ 

ਅਹੈਂ ਅਨੰਦ ਕੇ ਸਾਥਾ॥੨੮॥ਸੁਨਤਿ ਨਾਬ ਬੋਲਯੋ ਤਿਹਸਮੋ/ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ 

ਸਿੰਘ ਲਿਹੁ ਮਮ ਨਮੋਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ ਦੀਨ” । ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤੋਂ" 

ਖਾਰਜ ਕੀਨ”॥ ੨੯ ॥ ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਦੇਖਹਿੰ ਅਥਿ ਠੌਰਚਲੀਅਹਿ ਵਿੱਲੀ 

ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ“। ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ' ਮੈ' ਚਲਿ ਪੁਨ ਆਵੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਿਤ ਮਹਿੰ 

ਇਮ ਭਾਵੈ” ॥ ੩੦ ॥ ਨਾਥ ਕਹੈ “ਨਿਸ਼ਵਲ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਜੈਬੇ ਉਚਿਤ 

ਨ ਮੋ ਕਹੁ ਰਾਖਾ । ਖੈਂਚਿ ਨਿਕਾਰਾਂ ਸਾਰ ਉਦਾਰਾ”। ਕਰਿ ਫੋਕਟ” ਮੋਕਹੁ 

ਅਬਿ ਡਾਰਾ?॥੩੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭਨਜੋ' “ਕਾਮਨਾਂ >ਰੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਚਤਿ 

ਵਲੀ ਘਨੌਰੀਦ। ਅਪਨੋ ਦੋਸ਼ ਜਾਨਿ ਟਿਕ ਰਹੋ । ਜਿਮ ਬਾਂਛਤਿ ਚਿਤ 

ਵਲ ਤਿਮ ਲਹੋ” ॥੩੨॥ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਜੋ ਜਾਨਿ ਬਚ ਸਾਚੇ । ਮਾਨ ਰਾਢਿ” 

ਅਜ਼ਮਤ ਕਹੁ ਜਾਵੇ/ਇਕ ਮਠ ਸੁੰਦਰ ਹੈਡਿਸ ਠੌਰ। ਵਿਚ ਕਾਸਬ ਭੱਟੀ ਕੀ
 

ਗੋਰ॥ ੩੩ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹੀ । ਭਲੀ ਥਾਇ ਸੁੰਦਰ 

ਇਸ ਮਾਂਹੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਬਚ ਸੁਨੋ।ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਸੈਗ ਬਿਬੇਕੀ ਬਨ" 
----- --੩-------"ਛ---ਛ>----- 

੧ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ । ਕੌਨਾਮ ਹੈ ਨਾਬ ਦਾ । 5ਮੈ' (ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ) 

ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ (ਕਰਾਮਾਤ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪ ?) ਦੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । “(ਕਰਾਮਾਤ ਲਗਾਉਣ ਟੂਪੀ) ਸਾਰੇ 

ਕੈਮਾਂ ਤੋਂ । #ਚਲੋ ਦੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਨਗਰ ₹ ਖੀਏ । “ਗਰਾਮਾਤ ਰੂਪੀ ਵਡਾ ਸਾਰ । 

ਦਣੇਗ । ਦਸੇ ਫਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । "ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਰਚਕੇ । ""ਕਾਸਬ ਲਾਮੇ ਭੁੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ 

ਹੈ (ਉਸ ਮਠ) ਵਿਚ । "“ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਭਾਵ ਇੱਖ ਮ੍ਿਯਾਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੋ ਬਣੇ। _”ਭਾਵ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਸੈ ਇੱਚ ਲਈ। 

ਕੈਸਾ ਦੌਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ । ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਓਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਂਤ ਦੂਰ ਬੀ ਕਰ 

ਵਿੱਤੀ । ਦੇਲਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤ ਤਮਾਨ ਆਂ ਵਾਂ£;ਹੀ ਟੂੰਦੀ ਹੈ । 



। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ #ੂਭਜ . (੬੦੫੭) ਐਨ ੧। ਯੰਧੂ ੧੫, 

॥੩੪॥ “ਬਾਨ ਤੁਰਕ ਕੋ ਆਪ ਸਰਾਹਾ । ਯਾਂਤੇ ਉਚਿਤ ਦੇਹ ਤਨਖਾਹਾ । 
-ਗੋਰ ਮੜ੍ਹੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ-। ਇਸ ਬਿਧਿ ਰਾਵਰ ਰਹਿਤ ਬਖਾਨੰ”? 
॥੩੫॥ ਸੁਨਤਿ ਬਿਬੇਕ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ । ਬਖ਼ਸ਼ਾਵਤਿ ਭੇ-ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ । 
ਬਿੰਸਤ ਪੰਚ ਰਜ਼ਤਪਣ ਲਾਏ । ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਏ ॥ ੩੬ ॥ 
`_ਪਇਹ ਕਯਾ ਬਿਧਿ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਰੀ ? ਬਿੱਪ੍ਰੀਤੀ ਹਮ ਕੋ ਦਿਖਿ ਪਰੀ” 
ਤਿਸ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਕੀਨਿ ਬਤਾਵਨ । “ਕਰਹਿ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਸਿਖਗਵਨ” 
॥ ੩੭॥ ਲੀਠਿ ਦੌਨਿ ਹੋਵਹਿ ਤਨਖਾਹ । ਪਰੈ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਇਹ ਰਾਹਾਂ । 
ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰਕਸ਼ ਗਰ ਲਾਹਾ। ਧਨਖ ਸਹਿਤ ਦਾਸਨ ਕਰ ਮਾਹਾ” 
॥੩੮॥ ਏਕ ਮੂਲਾ ਪਰ ਜੈਡ ਸੁ ਤੀਨ । ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਡੇਂਰਾਂ ਜਹਿੰ ਕੀਨ । 
ਆਯੁਧ ਤਿਨ ਕੇ ਸੋਗ ਝੁਲਾਏ'ਅਬਿ ਲੌ ਖਰੇ” ਦੇਖਿ ਸਿਖ ਆਏ! ॥੩੯॥ 

ਧਗੰਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਹਿ ਜਿ ਨਮੋ । ਪੂਰਤਿ ਹੈ ਸੋ ਤਰੁ ਇਹ ਸਮੋ । ਹੁਤੀ 
ਨਾਥ ਕੈ ਧੇਨੁ ਘਨੋਰੀਪਚੋਇ ਦੁਗਧ ਸੈ ਲੇਵੈ ਬੇਰੀ“॥੪੦॥ਬਛਰੇ ਸੈਗ ਛੋਰਿ 
ਦੇ ਸੋਈ । ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਨ ਚੁੰਘਾਵੈ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਬਾਸਨ ਦੇਤਿ ਚੜਾਇ । 

ਰੀਝਤਿ ਖਿਚਰੀ ਖੂਬ ਬਨਾਇ॥ ੪੧॥ ਵੋਰੇ ਤੇ ਠੀਕਰ ਹੁ ਤੋ ਤੇ । ਨਾਥ 
_ ਨਾਥ ਹੁਇੰ ਮਾਨੁਖ ਜੋਤੇ”। ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਸਕਲ ਗਵਾਈ । ਤਿਸ ਦਿਨ 
ਗੋਂ ਲੂੰਘਇ ਸਭਿ ਆਈ ॥ ੪੨॥ ਰੀਥੇ ਬਾਸਨ_ਭਗਨ ਨ ਤੈਸੇ । ਦਿਨ 
ਕਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ । “ਮੁੱਢ ਇਕ ਸੀ । ਵਲਟਕਾਏ । #ਖੜੇ (ਦਿ੍ਛ) । “ਬਦੁਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ / 

੬ਵੇਲੇ ਸਿਰ (ਉਹ)ਨਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਹੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨੇ ਨਿੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ (ਹਾਂਡੀ ਦੇ) 

#ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਏਸ ਫਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸੱਖਨੇ ਭਾਉ ਭਗਤ =” ਖਾਲੀ 

ਨਿਰੇ ਦਮਗਜਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਸਤਿਰ੍ਰਾਂ ਦੀ_ ਸ਼ਾਲ 

ਵਿੱਚ ਏਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹਨ 3 ਵੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ੩ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 

ਅਕਾਰਣ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਜਾਗਤ ਜੇਤੇ ਜਪੇ? ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੈਯੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਲੱਛਣ ਕਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ-- 

ਹੀਨ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ੫ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਐੱਗੇ ਚਾਹੀਏ । ਦਖ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਸਤਿਰੁਟੂ ਪੂਜ 

ਸਨ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਵਾਲਾ ਢਾਸ ੩ ਭਗਤ ਸੀ; ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਟੂ 

ਭਲਣਹਾਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸੇਧਕ ਸੀ, ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਚੋਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ “ਕਰਹਿੰ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਸਿਖਰਾਵਨ”''? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ =ਕਾਂ 

ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਣ ਪੂਭੀਤ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ । . 
1 ਗੁਰਢਵਾਰਾ ਹੈ,#ਡ ਖੜੇ ਹਨ ਤ੍ਰੋਏ, ਇੰਡ ਏਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵੀਟੋਦ ਪੁਰ,ਹੈ । 



`_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। (੬੦੫੮) _ __ ਐਨ੧। ਸਰ:੧੬, ` 
ਪਤਿ ਕਰਤਿ ਅਚਵਨੌ ਜੈਸੇਏਕ ਨਿਸਾਂ ਗੁਰ ਵਿਗ ਬਿਤ ਭਯੋ । ਅਗਲੇ 
ਦਿਨ ਸੁ ਆਨ ਬਠ ਗਯੋ ॥੪੩ ॥ ਧੇਨੁ ਬਤਸ਼ ਲੇ ਸਾਬ ਸਿਧਾਰਾ । ਅਪਰ _ 
ਸਮਾਜ ਤਜਜੋ ਤਹਿੰ ਸਾਰਾ । ਬਾਸਨ, ਬਸਨ', ਸਕਟ ਅਰੁ ਘੋਰ।ਸੰਹਤ 
ਖਰਾਂਸ ਗਮਨਤੇ ਛੋਰਾਂ' ॥ ੪੪॥ ਰਤੀਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬਾਸਾਂ । ਨਹਿ 
ਬਖਸ਼ਾਇ ਮਿਲਜੋ ਪ੍ਰਕੁ ਪਾਸਾਂ। ਕੀਨਿ ਮੁਕਾਮ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ । ਰੋੜਾ 
ਇਕ ਬਨੀਓ ਤਿਸ ਬਾਨ ॥ ੪੫ ॥ ਦੇਤਿ ਰਸਤ ਕੀਨੀ ਬਹੁ ਸੇਉ । ਖੁਸ਼ੀ 
ਕਰੀ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰਦੇਉ । ਬੂਝਤਿ ਭਯੋ ਨਾਥ ਕੀ ਗਾਂਥਾਂ । “ਕਹਾਂ ਕਰੀ 
ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਾਂਥਾ ? ॥੪੬॥ ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਕਿਤ ਗਯੋ?ਵਸਤੂ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁ ਤਯਾਗਤਿ ਭਯੋਮਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਕੁ ਕੇਵ ਬਤਾਯੋ। “ਨਿਜ ਅਜ਼- 
ਮਤ ਧਰਿ ਉਰ ਗਰਬਾਯੋ ॥੪੭॥ ਤੀਰ ਸਗ ਹਮ ਐਂਚਿ ਨਿਕਾਰੀ। ਉਠਿ 
ਕਰਿ ਗਯੋ ਲਾਜ ਕਰਿ ਭਾਰੀ । ਮਿਲਯੋ ਨ ਪੁਨ ਐਕੇ ਬਖਸ਼ਾਯੋ । ਹੈਕਾ- 
ਰਤਿ ਨਿਜ ਓਜ ਗਵੈਯੋ ॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਰ੍ਰਿੰਏ ਪ੍ਰਥਮ 
ਐਨੇ “ਜੋਗੀ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ.ਨਅ ਪੰਚ ਦਸਸੇ ਅੰਸੂ । ੧੫ ॥ 

੧੬, [ਕਾ ਸਰਪ ਉਧਾਰ । ਬੈਰਾੜਾਂ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਾਸੁਰ ਕਿਤਿਕ ਮੁਕਾਂਮ ਕਰਿ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਹ੍ਰੋ ਤਜਾਰ। ਜ਼ੀਨ . 
ਤੁਰੇਗਨ ਪਰ ਪਰੇ ਹੋਤਿ ਭਏ ਅਸਵਾਰ ॥੧॥ ਝੰਪਈਂ। ਬਿਧਿ ਅਨੌਕ ਪੂਕੂ 
ਕਰਤਿ ਅਖੇਰੇ । ਖੇਲਤ ਬਿਚਰਤਿ ਜਾਤਿ ਅਗੇਰੇ । ਖਸ਼ਟ ਕੌਸ ਪੁਕੂ 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ । ਸੈਗ ਸੈਨ ਸਿੰਘਨਿ ਸਮੁਦਾਈ॥੨।ਤਿਸ ਥਲ ਤੂੰਦਜ਼ ਰਹੈ 
ਦਿਵਾਨਾ । ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸਨੇ ਹਰਖਾਨਾ । ਤੁਰਨ ਹੀ ਚਲਿ ਕਰਿ ਸੋ 
ਆਯੋਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥੩॥ਪੱਚ ਰੁਪੱਯੋ ਥਾਨ ਮਹੀਨ”। 
ਅੱਗ ਉਪਾਯਨ ਧਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨ । ਉਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨਸਿ ਭੇਰਾ। 
ਬਿਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਂਛਤਿ ਥਲ ਹੇਰਾ॥੪॥ ਬਿੰਦ ਕਲਸ ਪਯੰ ਕੇ ਭਰਿ ਆਨੇ । 
ਬੂੰਦੜ ਸੈਗ ਲਯਾਇ ਮਿਸ਼ਟਾਨੇ। ਜੋਤਿਕ ਸਿੰਘ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਪਜਾਏ।ਬਾਰਿ 
ਬਗਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ॥ ੫॥ ਅਧਿਕ ਅਧੀਨ ਭਯੋ ਗੁਰ ਆਗੇ । 
ਬਾਰਬਾਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਠਲਾਗੇ । ਕਹਿਬੋ ਸਨਿਬੋ ਬਾਤ ਅਨੌਕੂ । ਕਰਤਿ 
ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ॥੬॥ਗੁਰ ਬੋਲੋ/ੜੂੰਦੜ ! ਹਮ ਬਰੈਂ।ਅਪਰ ਸਥਾਨ' 
ਬਿਲੋਕਨਿ ਕਰੈਂ”। ਕਹੈ ਜੋਰਿ ਕਰ “ਸੇਵ ਬਤਾਓ । ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਮੁਖ 
ਫੁਰਮਾਓ ॥ ੭ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਦਯੋ ਭਾਗ ਪੈਨ ਮੇਰੇ । ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਅਨੰਢ 
"ਬਸਟ। “(ਆਂਟੇ ਪੀਹਣ ਵਾਲਾ) ਖਰਾਸ ਵਗਦਾ ਹੀ ਛੋੜ ਗਿੱਆ । (ਅ) ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫੱਡ 
ਗਿਆ । ਸ੍ਰੀਕ ਕਪੜੇ ਵਾ ਬਾਨ । “ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੜੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । (੬੦੫੯) ਰ _ ਸੋਨ ੧। ਸੱਸ ੧੬, 
ਘਨੌਰੇ। ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਕੀਨਿ ਆਗਮਨੂ । ਸੈਤ ਉਬਾਰਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਲ 

__ਢਮਨੂ॥੮॥ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਪਕੁ ਭਏ ਅਰੂਢਿ/ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਕੋ ਗੁਨ ਗੂਦ। 
ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਕਟ ਥੇਹੜੀ'# ਜਾਣੀ । ਤਹਿ ਤੋ ਫਲਿ ਕਰਿ ਕਾਲ ਿਰਾਣਰੀ 
॥੯॥ ਤਹਾਂ ਮਹੀਰ੍ਹੁ” ਖਰੋ ਫਲਾਹੀ । ਕਾਰੋ ਕਾਕ ਬਸੈ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ। ਅਵ- 
ਲੋਕਤਿ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰ ! “ਧਰਮ ਲਿੰਘ ਤਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਿ ॥ ੧੦॥ 
ਨਿਡਯ ਬਨਾਯਹੁ ਬਾਯਸ ਰਹੈ! । ਤੀਨ ਬਤਸ਼ ਇਸ ਕੇ ਬਿਚ ਅਹੈਂ।ਚੋਂਚ 
ਪਸਾਰ ਆਇ ਤੁਝ ਓਰੀ । ਤਿਸ ਕੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਦੇਹ ਮਰੋਰੀ ॥ ੧੧॥ ਅਪਰ 
ਦੁਹਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨ ਕਹੀਜੈ।ਚਦਿ ਫੁਲਾਹ ਪਰ ਜਾਹੁ ਗਹੀਜੈਂ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ 
ਹੁਕਮ ਗਏ ਜੂਗ ਭ੍ਰਾਤ।ਬਾਇਸ ਬਤਸ਼ ਬਿਲੋਕ ਸ ਤਾਤਾ" ॥੧੨॥ ਧਰਮ 

ਤਰੂਕੇ ਤਰ ਖਰਯੋ । ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਤਬਿ ਚਰਜੋ । ਤੀਨ ਹੁਤੇ ` . 
ਇਕ ਚੱਚ ਪਸਾਰੀ । ਪਰਖਿ ਲਯੋ ਗਹਿ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ ॥ ੧੩॥ ਗ੍ਰੀਵਾ ` 
ਤੋਰਿ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮਾਰ।ਸਭਿਹਿ ਨਿਹਾਰਤਿ ਬਿਸਮਿ ਉਚਾਰ।/ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਇਹ ਕਯੋਂ ਮਰਵਾਯੋ ? ਮਰਯੋ ਅਕਾਰਥ ਕਾਜ ਨ ਆਯੋ?॥੧੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਬਿਰਤੰਤ ਉਚਾਰਾ/ਪੁਥਮ ਲਾਂਗਰੀ ਹੁਤੋ ਹਮਾਰ॥ ਦੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵ - 
ਕਰੈ । ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਲੇ ਝਹੀਆਂ' ਪਰੈ॥ ੧੫॥ ਦੇਤਿ ਅਹਾਰ ਲਰਤਿ ਹੀ 
ਰਹੈ । ਨਹਿ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਮਨ ਮੁਦ ਲਹੈ । ਇਕ ਸਿਖ ਲਰਜੋ ਬਾਕ ਤਿਨ 
'ਕਹਕੋ। ਕਰਲ ਕਰਲ ਕਰਤਾ ਨਿਤ ਰਹਜੋ ॥੧੬॥ ਕਾਂ ਕਾਂ ਬਾਇਸ ਕੀ 
_ਸਮ ਬੋਲ । ਦੇਗ਼ ਬਿਥੈ ਬਹੁ ਪਾਵਤਿ ਰੋਲ” । ਸਿਖ ਤੇ ਭਯੋ ਸੁਂਪ ਇਮ 
ਜਬੈ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਮਿਿੱਤੁ ਭਾ ਤਬੈ॥੧੭॥ ਕਾਕ ਜੋਨਿ ਮੰਹਿ ਜਨ- 
ਮਜੋਂ ਆਇ।ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਖੇ ਉਮਕਾਇ।ਸੇਵ ਕਰਨ ਕੋ ਫਲ ਅਬਿ ਲਯੋ। 
ਕਾਕ ਜੋਨਿ ਤੇ ਛੂਟਤਿ ਭਯੋ॥੧੮॥ ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਜੂਨ ਤੇ ਛੋਰਾ । ਕਰਯੋ 
ਮੁਕਤਿ ਗਾ ਸੁਰਪੁਰਿ ਓਰਾਮਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗਾਥ॥ ਬਿਸਮਾਨੇ 
ਟੈਕਤਿ ਪਭ ਮਾਬਾ॥੧੯॥ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਗਏ , ਤਾਲ ਬਿਸਾਲ਼ 
ਥਿਲੋਕਤਿ ਭਏ। ਤਹਿ ਇਕ ਸਰਪ ਆਵੰਤੋ ਧਾਏ। ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘੂ ਵਣ 
ਸਿ ॥ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨਬੈਂਚਿਕਰਿ ਮਾਰਾ।ਗਿਰਯੋ ਧਰਾਪਰਪਾਨ 

ਦਾਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿਹੂਨਿ ਸੁਨਾਯੋ । “ਇਹੁ ਮਸੋਦ ਦੀਰਘ ਗਰ- 
ਬਾਯੋ ॥ ੨੧॥ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਨਿਵਯੋ ਨ ਸੀਸ। ਇਕ ਮਨ ਜਪੜੋ 
_ਨਾਮ ਪਿੰਡ । ̀ ਵਿਛ । “ਆਲ੍ਹਣ। ਬਣਾਕੇ ਕਾਂ ਰਇੰਦਾ ਹੈ। “ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਦੋ ਤੇ ਉਹਨ ਦੁ 
ਪਿਉ । “ਕਚੀਚੀਆਂ । #ਟੌਲਾ । “ਉਮਗਦਾ ਹੈ । _“ਪਾ:-ਬੋਹੜੀ । ਸਾਖੀ -ਬੀ ਵਿਚ ਪਾਠ 
ਥੇਹੜੀ ਹੀ ਹੈ। _1ਇਹ ਸਰਪ ਤੇ ਕਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਹੈ । 



ਨਰ ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਨੂਰਜ । ( ੬੦੬੦) ਸੋਨ ੧। ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਨਾਂਹਿ ਜਗਦੀਸ਼ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਦਰਬ ਬਹੁ ਆਨੇ । ਸੈਚਿ ਮੰਚ ਕਰਿ 

ਕੀਨਿ ਮਹਾਨੇ ॥ ੨੩॥ ਸਿਮਰਤ ਧਨਿ ਕੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਭਯੋ ਸਰਪ 

ਧਾਰਤਿ ਅਭਿਮਾਨ । ਹਮ ਕੋ ਹੇਰਿ ਸਮੁਖ ਚਲਿ ਆਵੇ । ਇਹ ਭੀ ਸਰਪ 

ਜੂਨ ਛੁਟਕਾਵੈ” ॥ ੨੩ ॥ "ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਫੇਰਾ ਕੀਨ।ਹਯਨ ਲਗਾਇ 

ਉਤਾਰੇ ਜ਼ੀਨ । ਤਹਿ ਸੋਢੀ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਆਏ। ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ 

ਜਰਖਾਏ ॥ ੨੪ ॥ ਚਾਵਲ ਜੂਨ ਘਿਤਾ।ਦਕ ਲਯਾਦੇ। ਤ੍ਰਿਨ ਢਾਣਾ ਸਭਿ 

ਦਯੋ ਪੁਚਾਂਏ । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਸਵਾ ਸੋਭਿ ਕਰੀ।ਖਾਨ ਪਾਨ_ਕੀਨਸਿ ਨਿਸ 

ਪਰੀ ॥੨੫ ॥ ਸੁਪਤਿ ਜਬਾਂ ਸੁਖ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰਿ ਨੌਝ 

ਸ਼ਨਾਨ । ਕਰਜੋ ਕੂਚ ਹਯ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ । ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਮਗ ਪਗ ਪਾਏ। 

੨੬॥ #ਕਰਤਿ ਅਖੇਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪਯਾਣੇ। ਡੋਰਾ ਕਰਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਛਤਿਆਣੋ'। 
ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਤਹਿ; ਭੇ ਅਸਵਾਰਾ । ਟਿੱਬਾ ਏਕ ਉਤੈਗ ਨਿਹਾਰਾ ॥੨੭॥ 
ਬ੍ਰਹਮੀ[ ਇਕ ਫਕੀਰ ਤਹਿ ਰਹੇ ।ਤਿਸ ਕੇ ਨਾਮ ਸਬਲ ਸੋ ਕਹੈ । 

ਢ਼ਾਕਰ ਜੇ ਬਿਰਾੜ ਗੁਰ ਰਾਖਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮੰਹੋਂ ਮੂਰਖ ਭਾਖ॥੨੮॥“ਗਰ 

ਤੇ ਕਯੋਂ ਨ ਚਾਕਰੀ ; ਲੋਤੇ । ਬਨੇ ਕਠੋਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿ ਦੇ੩। ਪੂਰਬ ਕਈ 

ਬਾਰ ਤੁਮ ਜਾਚੀ.ਦੈ' ਹੈ ਹੈ ਦੈਂਹੈ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ॥॥੨੯॥ਕੇਚਿਤ ਕਹੈ' ਨ ਧਨ 

ਗੁਰ ਪਾਸਾ/ਕਮ ਲੈਬੇ ਕੀ ਕਰਿ ਹਹੁ ਆਸਮਠਹਿਰੇਂਗੇ ਜਬਿ ਕਿਸ ਇਸ- 

ਥਾਨਾ । ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ ਮੇਲ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੦॥ ਅਰਪਹਿ ਦਰਬ ਦੇਹਿੰਗੇ 

ਸੋਈ । ਇਹਾਂ ਉਜਾਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੇਚਿਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨੈ । 

ਓਹਮ ਤੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਹਿ ਜਾਨੈ ॥੩੧॥ਅਬਿ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਖਰੇ ਕਰਿ ਲੋਹਿੰ । 

ਲੀਏ ਬਿਨਾ ਨ ਚਲਬੇ ਦੇਹਿ । ਧਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਗ ਜਾਨੰ। ਯਾਂਤੇ ਲਘੁ 
ਦੀਰਘ ਸਭਿ ਮਾਨੰਂ ॥੩੨॥ ਜਬਿ ਅਫਕਾਇ ਲੋਇੰਗੇ ਇਹਾਂ । ਤਬਿ ਹਮ 

ਕੋ ਧਨ ਦੈਹੈਂ ਮਹਾਂ । ਨਤੁ ਹ੍ਰੈ ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਖੋਟੀ । ਹਮਰੀ ਹੱਦ ਇਹਾਂ 

ਲਗਿ ਤੋਟੀ" ॥ ੩੩ ॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਹੈ ਜੋਰ ਹਮਾਰਾ । ਚਹੈ' ਕਰੈਂ ਔਰ 

ਨ ਰਖਵਾਰਾ” । ਸਾ ਕੀ ਹਦ ਅਹੈ ਅਗਾਰੀ।ਅਬਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿੰ ਤਿਸਹਿ 

ਮੜਾਰੀ ॥ ੩੪॥ ਡੱਲਾ ਮਿਲੈ ਆਨਿ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਸੁਭਣ ਸੈਂਕਰੇ ਬਾਕ 

_ਮਝਾਰੀਕਰਹੁਜ਼ੋਰ ਸੋ ਚਲਨ ਨ ਦੋਹੈਬਹੁਰ ਚਾਕਰੀ” ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਹੈਂ॥ 

੧ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮੀਲ ਪਹੇ ਹੈ । ̀ (ਧਨ) ਕਿੱ ਬੋਂ ਆਉ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ 
ਹੈ। ਏਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ । “(ਉਸ ਦੇ) ੮ਕਮ ਹੇਠਾਂ ਹਨ । $ਉਹ (ਸਾਡ) ਵ਼ੌਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ । “ਭਾਵ ਤਨਖਾਹ । “ਇਹ ਬੀ ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਗ ਹਨ । 
1 ਬ੍ਰਹਮੀ, ਬਹਮੀ ਪਦ, ਇਲ੍ਰਾਹੀਮ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ ਹਨ। - 



੩੫॥ਭਲੀ ਬਾਤ ਗੁਰ ਲਿਹੁ ਅਟਕਾਈ। ਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਕੌ ਧਨ ਲਿਹੁ 
ਪਾਈ । ਪੁਨਹਿ ਸਮਾ ਜਬਿ ਘਨੋ ਬਿਤਾਵਹਿ । ਗੁਰ ਤੇ ਦਰਬ ਚਾਕਰੀ 
ਪਾਵਹਿੰ॥੩੬॥ਇਹ ਮਸਲਤ ਮਿਲਿ ਮੂਢ ਪਕਾਈ।ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਨ ਲਥੋਂ' 
ਅਧਿਕਾਈ । ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਾਰ ਹਟਾਏ । “ਇਮ ਨਹਿਂ ਲੇਹੁ ਬੁਰਾ 
ਹੁਇ ਜਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਹਾਥਨਿ ਜੋਰਿ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ ।-ਖਰਚ ਦੇਹੁ ਘਰ 
ਪਠਹੇ ਬਿਚਰੀਏ । ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿ ਹੋਇ । ਅਪਰ ਆਮਦਨ 
ਰਹੀ ਨ ਕੋਇ-॥ ੩੮ ॥ ਦੈਹੈ' ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਂਹਿਨ ਰਾਥੇਂ । "ਸਮ ਸੱ ਲੋ; 
ਬੁਰਾ ਨਹਿ ਭਾਥੈ"। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨਿ ਬੋਰਾੜ। ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਚਹਿੰ ਕਰਨ 
ਬਿਗਾੜ ॥੩੯॥ “ਅਪਨੀ ਹੱਦ ਬਿਖੈ ਹਮ ਲੈਹੈਂ । ਆਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਮ 
ਦੇਹੈਂ । ਇਹਾਂ ਜੋਰ ਹਮਰੋ ਅਬਿ ਚਲੈ । ਜਾਚਹਿਂ ਦਰਬ ਸਰਬ ਹੀ ਮਿਲੈ” 
॥੪੦॥ ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਵੇਰ । ਤਜਿ ਤੁਰੈਗ ਗੇ ਗੁਰੂ ਅਗੇਰ। 
ਖਰੇ ਭਏ ਆਰੇ ਸਮੁਦਾਈ । “ਦੇਹੁ ਚਾਕਰੀ ਸਭਿ ਹਮ ਤਾਂਈ ॥ ੪੧॥ 
ਇਤਿ ਲ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ .ਥਮ ਨੋ? ਸਰੀ ਗੁਰ ਚਮਨ? <#ਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ, 
ਖੋੜਸਮੇ ਅੰਜੂ.੧੬। ੧੭. [ਵੈਰੜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਤੀਆ।ਦਾਨ ਨੰਘ ਨੂੰ ਅੱਪ ,ਤਵਕਾਯਾ ॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਗਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਰਾੜ ਜੜ੍ਹ ਗੁਰ ਹਯ ਕੀ ਗੰਹ ਬਾਗ । ਖਰੇ ਭਏ 
ਬੋਲੇ ਬਿਮੁਖ ਜਿਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹਿ ਭਾਂਗ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ €ਦੇਹ ਚਾਕਰੀ 
ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੀ, ਪੁਨਹਿ ਗਮਨ ਕੋ ਕਰੋ ਅਗਾਰੀ । ਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤਿਕ 
ਮਹੀਨੇ । ਨਹੀਂ ਰਜਤਪਣ ਰਾਵਰ ਦੀਨੇ ॥ ੨ ਦਰਬ ਪਠਜੋ ਚਹਿੰ ਨਿਜ 

_ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਸਕਲ ਕੁਟੈਬ ਅੰਨ ਲੇ ਖਾਹੀ । ਇਤਹੁੰਨ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਹੈ 
ਪਰਵਾਰਾਂ' । ਹਮ ਖਾਟਹਿਂ ਸੋ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾ? ॥ ੩ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹੜੋ 
“ਨ ਸ਼ੀਘੂ ਕਰੀਜੈਦਿਨ ਦਿਨ ਕੋ ਧਨ ਗਿਨਿ ਗਿਨਿ ਲੀਜੈਸਦਨ ਪਠਾ- 
ਵਹੁ ਦੇਰਿ ਨ ਕੋਈ।ਡੇਰਾ ਜਹਿਂ ਮੁਕਾਮ ਹਮ ਹੋਈ%੪॥ ਆਗਾ ਰੋਕਿ ਖਰੇ 
ਹੁਇ ਰਹੇ । ਪੁਨ ਬੈਰਾੜ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲਿ ਕਹੇ । ਪੂਰਬ ਜਾਚਾ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਲਹੋ ।-ਦੈ ਹੈਂ ਵੈ ਹਂ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਿ ਕਹੋ॥੫॥ਹਟਹਿੰ ਨ ਆਜ ਲੀਏਬਿਨ 
ਜਾਨੋਂ । ਇਸ ਮਹਿ ਹੇਤੁ ਔਰ ਇਕ ਮਾਨੋ । ਇਸੀ ਥਾਨ ਲਗਿ ਹੱਢ 
ਹਮਾਰੀ/ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਚਤਿ ਹੈ ਹਠ ਧਾਰੀ॥੬॥ਹੈ ਸਾਏ ਕੀ ਸੀਮ” ਅਗੇਰੇ। 
ਇਹਾਂ ਦੇਹੁ ਧਨ ਗਮਨਹੁ ਫੇਰੇ। ਹਮ ਤੋਂ ਅਬਹਿ ਨ ਹੋਤਿ ਸਮਾਈ। 
“ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਵੋ > ਮਾੜੀ ਗਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕਹੋ । "ਇਸ ਪਾਸੇ (ਭਾਛ ਸਾੜੇ ੬ ਨੇ)ਉਡੀਕ ਲਾਈ) 
ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ । <੫ਹਿਲੋਂ' (ਕਈ ਵਾਰ) ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਦ । 

ਐਪਾ-ਇਲਹ । 

ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ। ___ (੬੦੬੧) ਸੈਨ ੧ । ਸੰ ੧੭. 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਖੂਰਾ। ___(੬੦੬੨) ਐਨ ੧ । ਯੰਧੂ ਚ2, _ 

ਦਿਏ ਬਿਨਾਂ ਨ ਚਲਹੁ ਅਗਵਾਈ॥੭॥ ਹਮ ਨਹਿ ਜਾਨ ਦੇਹਿੰਗੇ ਜਾਨੋ । 

ਦੈਨੋ ਦਰਬ ਇਸੀ ਥਲ ਠਾਨੋ?। 'ਬੇਮੁਖ ਬਨਨਿ ਬੈਨ ਬੈਰਾੜ । ਥੋਲੋਂ 

ਬਾਕ ਬਿਸਾਲ ਬਿਗਾੜ' ॥੮॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨਹਿ ਬਖਾਨਾ।“ਸੁਨਹੁ 

ਬਿਰਾੜੋ ਦੇ ਕਰਿ ਕਾਨਾਂ । ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮਹੁ ਰਖੀਜੇ । ਕਿਧੌਂ ਚਾਕਰੀ 

ਹਮ ਤੋ ਲੀਜੈ ॥੯॥ ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਸਗਰੇ ਮਿਲਿ ਕਹੋ । ਸਿੱਖੀ ਲਹੋ ਕਿ 

ਧਨ ਕੋ ਲਹੋਂਊ”ਸੁਨਿ ਬੈਰੜ ਸਲਾਹ ਕਰੇਤੇ। ਦਰਬ ਲੋਭ ਕੋ ਰਿਢੇਧਰੇਤੇ 

॥੧੦॥ ਕਹੈਂ “ਨਹੀ' ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰੈ । ਦਰਬ ਚਾਕਰੀ ਲੀਬੋ ਕਰੈਂ। 

ਲਿਏ ਬਿਨਾ ਹਮ ਜਾਨਿ ਨ ਦੈਹੈਂ । ਜਾਨ ਦੇਹਿ ਤੋਂ ਪੁਨ ਕਿਤ ਪੈਹੈਂ ।੧੧॥ 

ਦਰਬ ਛੋਰਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਮ ਧਾਰੇਂ । ਕਰਤਿ ਚਾਕਰੀ ਬਿਚਰੇ ਸਾਰੇ” । ਅਪਰ 

ਹੱਦ ਮਹਿ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ । ਅਪਨਿ ਸੀਮ ਯਾਂਤੇ ਅਟਕਾਵੈਂ” ॥੧੨॥ ਸੁਨਿ 
ਸ਼ੀ ਪ੍ਭੁ ਨਿਜ ਧਨੁਖ ਮੈਭਾਰਾ। ਸਰ ਬਗਰਾਇ ਗਗਨ ਕੋ ਮਾਰਾ । ਤੁਰਤ 

ਘਣਾ ਘਨ ਕੀ ਹੁਇ ਆਈਬਹੀ ਬਾਉ ਉਚੇ ਗਰਜਾਈ ॥ ੧੩ ॥ ਕਰਕਾ 

ਬਰਖੇ ਜਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਅੰਗਨ ਲਾਗੇ ਚੋਟ ਕਰਾਲਾ । ਬਹੁਰ ਪਰੈ ਬਰਖਾ 

ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਪਿਖਿ ਬਿਰਾੜ ਭਾਜੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ॥ ੧੪॥ ਸਘਨ ਬਿਟ੫ ਕੈਂ 

` ਤਰੈ ਖਰੇ ਹੈਂ । ਲੋ ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਓਟ ਬਿਰੇ ਹੈਂ । ਸਿੰਘਨ ਲੇ ਕੈਬਰ ਬਰ 

ਤਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਠਹਿਰਾਨੋਂ ॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਖਪਰਾ ਹਾਥ 

ਨਿਕਾਗਾ । ਨਿਜ ਤਰੈਗ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰਾਂ । ਕਰਕਾ ਲਗੋ ਨ ਹਯ ਪਰ 

ਕੋਈ। ਖਰੇ ਰਹੇ ਤਿਸ ਬਲ ਥਿਰ ਹੋਈ ॥ ੧੬॥ ਕੋਸ ਕੋਸ ਚਹੁੰਗਿਰਦੇ . 

ਮਹਾਕਰਕਾ ਜੁਤਿ ਬਰਖਜੋ ਜਲ ਤਹਾਂ। ਤਿਸ ਬਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਦਯੋ । 

ਸਭਿ ਵਹੀਰ ਪਾਛਲ ਕੋ ਅਯੋ॥੧੭॥ ਤਿਸ ਵਹੀਰ ਮਹਿ ਇਕ ਸਿਖ ਆਯੋ। 

ਖੱਚਰ ਏਕ ਦਰਬ ਕੀ ਲਤਾਯੋ । ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ।ਜੇਤਿਕ 
ਧਨ ਸ ਆਗੈ ਧਰਿਕੈ॥੧੮॥ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੁ ਲੋਹੁ ਖਜਾਨਾ । ਦਿਯੋ ਕੁਬੇਰ 

ਪੁਚਾਵਨ ਠਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਗੋਨ ਮੁਖ ਖੋਲਹੁ । ਸਭਿ ਬੈਰਾੜਨਿ 

ਕੋ ਅਬਿ ਬੋਲਹੁ” ॥ ੧੯॥ ਅਪਨੇ ਨਿਕਟ ਲਗਾਯਹੁ ਢੇਰ। ਆਧੀ ਮੂਹਰ 

ਰਜਤਪਣ ਹੇਤਿ” । ਇਤਨੇ ਮ ਹ ਬੁਲਾਇ ਕਰਿ ਲਯਾਏ। ਕਰਿ ਪੰਕਤ 
ਬੈਗੜ ਬਿਠਾਏ॥੨੦॥/ਲੋਹ ਚਾਕਰੀ ਲੇਖਾ ਕਰਿ ਕਗਿਨਿਜਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ . 

“ਬੇਮੁਖ ਬਣਲ ਵਾਲੇ ਬੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਬੋਰਾੜ ਬੋਲੇ । “ਵਿਚਰਦੇ _ 

ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸ੍ਰ ਕੈਬਲ ਤਾਣੇ । “ਅੱਧੀਆਂ ?ਹਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮੱਧੇ ਹੁਪਾਯੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। _ ( ੬੦੬੩ ) ਸੈਨ ੧ । 

ਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ'। ਆਨੇ ਅਸ਼ਟ ਦਏ ਅਸਵਾਰ । ਲਿਦੇ ਪਦਾਂਤੀ ਅਰਧ ਬਿ- 
ਚਾਰ॥੨੧॥ਗਿਨ ਗਿਨ ਦੇ'ਤ ਭਏ ਸਭਿਹੂਨਿ।ਪੈਦਲ ਇਕ ਸਊਰ ਕੋ ਦੂਨ। 
ਤਰੈਗ ਪੰਚ ਸੈ ਗਨਤੀ ਆਏ। ਨੌਂ ਸੈ ਪੈਦਲ ਧਨ ਕੋ ਪਾਏ॥ ੨੨॥ ਜਬਿ 
ਸਭਿਹ੍ਰੌਨਿ ਚਾਕਰੀ ਲੀਨਿ । ਦਰਬ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਆਨ ਦ ਪੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਬੋਲੋ ਹਿਤ ਨਾਲੀ“ਆਵਹੁ ਦਾਨ ਸਿੰਘਅਸੁਪਾਲੀ੧੧੨੩॥ਦਰਬ ਚਾਕਰੀ 
ਕੋ ਬਰਤੇਤੇ। ਤੁਵ ਸੈਗੀ ਸਭਿ ਲੋਨਿ ਕਰੇਤੇ । ਤੂੰ ਭੀ ਲਿਹ ਲੋਖਾ ਨਿਜ 
ਕਰਿਕੇ । ਅੱਗ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿ ਮੁਦ ਧਰਿਕੇ? ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ 
ਕਰ ਜੋਰੇ। “ਦੂਧ ਪੂਤ ਧਨ ਸਭਿ ਘਰ ਮੋਰੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸਿੱਖੀ ਮੁਝ 
ਦੀਜੈ। ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਬਖਸ਼ ਕਰਿ ਲੀਜੈ!॥੨੫॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਜੋ “ਮਲਨ 
ਸੈਗ ਭਾਈ"। ਤਿਨ ਹੀ ਸਮ ਤੁਝ ਕੋ ਬਨਿਆਈ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਤਿਨ ਕੋ 
ਸਮ ਜਾਨਹੁ । ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਤੋ ਬਿਛੁਰਨ ਨਹਿ ਠਾਨਹੁੰ॥ ੨੬ ॥ ਜਿਮ ਸਭਿ 
ਕਰੈ' ਜੋਗ ਤਿਮ ਕਰਿਬੋਪ੍ਰਿਥਕ ਹੋਨਿ ਕੀ ਕਯੋਂ ਤ੍ਰਿਫਿ' ਧਰਿਂਬੋਂ?। ਦਾਨ 
ਸਿੰਘ ਕਹਿ “ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀਜੈ । ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਨ ਮੋਹਿ ਮਿਲੀਜੈ ॥ ੨੭ ॥ 
ਅਪਰ ਸਰਬ ਕੁਛ ਹੈ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਅਬਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਜਹਿ ਲਖ ਚੇਰੇ”। ਸੁਨਿ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਰੈ ਕਰਿ ਗੁਰ ਭਾਖਜੋ।“ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬੀਰਜ ਤੈਂ ਰਾਖਨੋ ॥ ੨੮ ॥ ਇਸੀ 
ਬੀਜ ਤੋ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ । ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਿ ਜਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਭਲੋ ਦੇਸ 
ਜੈਗਲ ਕੋ ਕਰਜੋ। ਬਡ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਧਰਜੋ ॥ ੨੯ ॥ ਜਿਮ ਸਭਿ 
ਮਾੜੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਖਿ ਦਿਖਾਈ । ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਕੀ 
ਅਬਿ ਰਾਖੀ।ਉਪਜਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖੀ(॥੩੦॥ਅਝਿਤ੍ਹ ਜਗਤ ਜੂਠ” 

” "ਦੂਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ । “ਨੰਠ ਆਨੇ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ । ਕੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾਂ । “ਡਰਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਰਲਣਾ । “ਇੱਛਾ । ੬੭ਬਾਕੂ । _”ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ₹ ਇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ 
ਲਿਖ ਰਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸੰਘ ਨਹੀ' ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਤਿਗਰ੍ ਜੀ ਨੇ ਟੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ 
ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਉ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

7ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੇ 
ਬੀ ਉਹੀ ਵੌਲਨਾ ਖਾਧੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਟੇ ਮਾਂਵੇ ਦੀ ਹਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤਿਵੇ' ਦਾਨੇ ਨੇ 
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹੇੱਖੀ।ਐ? ਵਾਕਿਆਤ <ੰਬਵਿਚੰ ਪਾਫਕ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਏਲ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ 
'ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਏ।ਮਾਬਾ ਮਾਨਵ ਸਭ ਵੀਰ ਹਨ ਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ । ਮਾਂਬੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਾਵਕ - 
ਸਿਖ ਰਾਜ ਸਗੇੱ` ਸਿਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ । ਫੇਰ 

[ਬਾਕੀ ;੩ ਦ੯ ਅਗਲੇ ੫ੇਨੇ ਦ ₹ਲ। ਡਵਸੰ` ਕਿ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____ (੬੦੬੪) _ ਐਨ ੧। ਸੰ ੧੭੦ 
ਤਜਿ ਦੇਹ। ਬਨਹੁੰ ਸਿੱਖ ਪਾਹੁਲ ਕਹੁ ਲੋਹੁੰ। ਕਹੈਂਸੁਉਦਰ ਅਫਰ ਮਮ 

ਜਾਵਹਿ। ਤਜਹੁਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁਇ ਕੌਨ ਬਚਾਵਹ” ॥ ੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਯੋ 

“ਕਸ਼ਟ ਤੁਵ ਟਾਰੇ । ਸਿਰ ਪਰ ਕਰੀਅਹਿ ਕੋਸਨਿ ਧਾਰੇ । ਸਿੱਖ ਸੈਪੂਰਨ 

ਹੀ ਅਬਿ ਬਨ । ਦੁਰਮਤਿ ਜਗ ਕੀ ਦੀਰਘ ਹਨ? ॥ ੩੨॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ 

੪ਕਤੋਂ ਕੋਸ ਰਖਾਵਹੁ । ਬਿਨਾ ਕੋਸ ਤੇ ਸਿਖ ਲਖਿ ਪਾਵਹੁ । “ਦਾਨ ਸਿੰਘ 

ਸੁਨਿ ਕਾਰਨ ਯਾਂਕੋਂ । ਹੇਰਹਿੰ ਪਰਜੋ ਨਰਕ ਸਿਖ ਜਾਂਕੋ' ॥ ੩੩ ॥ ਕੋਸਨ 

ਤੇ ਹਮ ਲੋਹਿੰ ਪਛਾਨ। ਚਹੈ' ਬਚਾਵਨ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਂਨ । ਕੋਸਨ ਤੇ ਗਹਿ 

ਤਰਤ ਨਿਕਾਰਹਿਂ। ਅਪਨੀ ਲਾਗੀ ਛਾਪ ਬਿਚਾਰਹਿੰਂ? ॥ ੩੪ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ 

ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਮੁਖ ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ । ਦੋਨਹੁਂ 

ਹਾਬਨ ਗਹਿ ਕਰਿ ਸੋਈ । ਬੋਲਜੋ ਪੁਭੁ ਸੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ ॥੩੫॥ “ਇਸ 

੩ ਆਪ ਚਿਨਾਰੀ ਧਰੀਅਹਿ। ਗਹਿ ਕੈ ਸ਼ਮਸ਼ ਨਿਕਾਸਨ ਕਰੀਅਹਿ” । 

ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਬ ਰੁਮਾਠ । ਕਰਿ ਮੁਖ ਆਗੇ ਹਸੇ ਬਿਸਾਲ ।੩੬॥ 

ਘਬਾਕ %ਪ੫ ਕੋ ਮੈਂ ਨ ਹਟਾਵੇਂਮਸਰ ਪਰ ਰਖਿਕੈ ਕੇਸ ਵਧਾਵੇਂ । ਜਗਤ- 

ਜੂਠ ਤਜਿ ਪਾਹੁਲ ਲੀ ਹੋ । : ਰਸਿੱਖੀ ਕੇ <੯ਬ ਚਲੈ ਹੋਂ” ॥ ੩੭ ॥ ਇਮ 

ਕਹਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋ ਗੁਰ ਵਤੇ ਉਚਾਰੀ/ਪੁਨ ਬੈਰਾੜ 

ਦਰਬ ਕੋ ਪਾਏ। ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਉਠਿ ਹਰਖਾਏ ॥ ੩੮ ॥ “ਧਰਜੋ 

ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਦਰਬ ਘਨੇਰਾਂ । ਏਕ ਫਰੇਬ ਕਰਹੁ ਇਸ ਥੇਰਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ 

ਪਰਾਪਤਹ੍ਰੈ ਧਨ ਆਨ।ਗਏ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਮਸਲਤ ਠ/ਨੇ ॥ ੩੯॥ “ਕਰਨਿ 
`ਚਾਕਰੀ ਜਬਿ ਹਮ ਆਏ । ਇਕ ਆਯਹੁ ਇਕ ਘਰੋਂ ਟਿਕਾਏ । ਦਰ ਨੇ 

ਦੈ ਤੀਨਹੁੰ ਨੇ ਤੀਨ”। ਤਜਿ ਤਜਿ ਸਦਨ ਆਇਬੋ ਕੀਨ ॥ 8੦॥ 
_ਯਾਂਤੇ ਦੁਹਰੋ ਦਿਹੁ ਦਰਮਾਹਾਂ“ਜੋ ਹਮ ਜੈ ਕੈ ਦੇ' ਘਰ ਮਾਹਾਂ । ਨਤੁ ਸਭਿ 

੧ਠਾਂਨੋ ਨੇ ਕਿਹ । “ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਰਕ ਪਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ । =ਦਾਨਾ ਬੋਲਿਆ । £ਦੋਹਾੰ ਨੇ 

ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ । “ਮਾਹਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ । #ਚੋਜ ਭਰੇ ਲਾਡ ਦੇ ਵਾਕ 

-ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਟਾਦਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੀ ਸੁ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਝ ਬੜਦੇ ਹਨ । 
'ਖਿਛਲੇ ਏਨੇ ੮। ;ਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] 

ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋਬਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਥੀਆਂ ? ਸਿੱਖ ਵੇਜ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ 

ਸਿੰਘ ਦ। ਪਾਫਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੁਫਨ ਬਣਾ ਬਣਾਕੇ ਪੁਵਾਯ/ਸੀ।ਇਸੀ 

ਤਹਾਂ ਾਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਨ ਯਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਦੁਜੇ ਜਾਤਾਂ ਤੱ ਸੰਜੇ ਹੇਰ ਹਨ, 

ਸਭ ਸ਼੍ਰਾਰਬੀ ਪਾਟਕ ਪਾਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਤਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਜਏਬੈਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ 

ਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਟੇ ਹਨ । ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਨੀ ਢਾਹੀਏ । 



ਮਰ ਗੁਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜੇ। ੬੮੬੫) ਐਨ ੧. - ਸੰਸੇ ਕਦ 

ਤੇ ਧਨ ਆਧੋ ਲੀ ਹੈਂ । ਕਹਾਂ ਨਿਕਟ ਰਖਿ ਹਮ ਤਬਿ ਥੈ ਹੈਂ ॥੪੧॥ ਗੁਰ 
ਨਿੱਖੀ ਤੇ ਭੇ ਸਭਿ ਉਨੀ । ਅਬਿ ਤੇ ਦੇਹੁ ਚਾਕਰੀ ਦੂਨੀ । ਲੋ ਕਰ ਧਨ 
£ਬ ਕੋ ਪਾਰਹਿਕਰਹਿੰ ਨੌਕਰੀ £ਗ| ਸਿਧਾਰ/ਹੰ” ॥੪੨॥ ਸਨਿ ਡਿਖਾਲ 

ਤਿਨ ਕੀ ਬੁਧਿ ਹੀਨ । ਦਰਮਾਹਾਂ ਦੂਨਾਂ ਤਬਿ ਦੀਨ । ਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਤਪਣ 
ਅਰੁ ਦੀਨਾਰ। ਬਚੇ ਸੁ ਗਾੜੇ ਧਰਾ ਮਝਾਰ ॥੪੩। ਨਾਮ ਗਪਤਸਰ ਥਲ 
ਕੋ ਰਾਖਕੋ।-ਦਰਬ ਗੁਪਤ ਆਨਯੋਂ-ਅਭਿਲਾਖੜੋ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੇਰਨਿ 
ਜਾਇ ਬਿਰਾੜ। ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਬਾਤ ਉਘਾੜ ॥ 8੪ ॥ ਬਰਛੀ ਕੀ 
ਸੁ ਅਨੀ ਪਰ ਦਰਬੈ" । ਏਕ ਬਾਰ ਲਿਯ ਗੁਰ ਤੇ ਸਰਬੈ । ਦੂਨੋ ਲਿਯੋ 
ਸਭਿਨਿ ਦਰਮਾਹਾਂ । ਬਿਲਮ ਨ ਲਗੀ ਏਕ ਛਿਨ ਮਾਂਹਾ॥੪੫॥ਇਕ ਸਿਖ 
ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਯੋ। ਪਰਤੂ ਸਮੀਪ ਕਹਤਿ ਸੋ ਭਲੋ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਬਿਗੜੇ ਬੈਰਾੜਬਸਿਏਹਾਰ ਉਜਾੜ ਸੁ ਝਾੜ'॥੧੬॥-ਬਰਛੀ ਅਣੀ ਸਾਥ 
ਧਨ ਲੀਨ । ਗੁਰ ਤੋ ਬਿਲਮ ਨ ਲਗਿਬੇ ਦੀਨ-। ਕਹਿ ਕਹਿ ਆਪਸ 
ਮਹਿ ਬਹੁ ਹਸੈਂ ।ਤਮਰੋ ਪ੍ਰੋਮ ਨ ਮਹਿਮਾ ਬਸੈ?॥੪੭॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੋ ਕਹਿ ਤਬੈ।ਹਮਰੋ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜਬੈ। ਚੋਟ ਨੋਕ ਕੀ ਕਰਿ ਉਤ; ਲੈਹੋ 
ਦਰਬ ਸਹੈਸੂ ਗੁਣਾ ਸ।ਭ ਦੈਹੈਂ। ੪੮ ॥ ਥੋਯੋ ਰਾਜ ਨ ਹੋਹਿ ਜਮੱਯਤ”। 
ਬਸੀਹੈ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹੁਇ ਰੱਯਤ । ਅਪਨੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਿਗਾਰਾ । ਮੂਢ 
ਅਜਾਨ ਹਰਖ ਪੁਨ ਧਾਰਾ ॥ ੪੯।। ਇਤਿ ਸੰ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਿੰਬੇ ਪ੍ਬਮ 
ਹੀ ਪੂਮੰਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਸਪਤਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ।੧੭॥ 

`. [ਬਹਿਮੀ : ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ । ਦਿਵਾਨੇ ਨੂੰ ਬਖਇਸ਼| । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਬਹਿਮੀ£ ਹਤੋ ਫਕੀਰ ਤੀਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਥਾਨ।ਗੋਰ ਬਣਾਈ 
ਦੀਰਘਾ ਮਿਣ ਨੌ ਹਾਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ੮ਬਥਮ ਜੀਵਤੇ ਸੇ ਬਨਿ- 
ਵਾਈ । ਲਾਇ ਰੇਖਤਾ" ਦਿਢ ਕਰਵਾਈ। ਮੋਰੀ ਅਲਪ ਰਖੀ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ। 
ਮਰਣ ਲਗੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂਹੀ ॥ ੨॥ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਿਗ ਚਠਿ 
ਆਯੋ । ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ।ਮਣ ਇਕ ਘਿਭ ਸੋ ਮਣ ਮਿਸ਼- 
“ਭਾਵ ਆਪਣੇਂ ਬਲ ਨਾਲ਼ ਧਨ ਮਜਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ] । ਉਜੜ ਦੇ ਦੇ ਬਾੜਾਂ ਵਿਚ । 
(ਦੱਤੀ ਦੀ) ਨੋਕ ਦੀ ਵੇ ਦੇਵ ਨਾਲ । ₹ਵੌਜਾਂ, ਇਣੱਠ । “ਦ੍ਨੇ ਗਚ (ਛਾ 9 ਟੈਕੜਹ=ਮੋਂਚੇ ਵਿਚ 
ਕਮ ਬਣਾਈ ਸ਼ੈ। ਪੰਜਾ: ₹ਨਾ ਰਜ ਵਿਚ ਭਨ ਤੇ ਟੋਰ ਮਸਾਲ ਪਿਆ ਟੋਵੇ । 
ਐਂ ਗਚ]। ਇਕ ਮਣ । "੫੪-ਮਝਾਣ । __7ਤਵਾ:ਖਾ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ 
ਵੈਰਾੜ ਇਥੋ” ਚਠੰ ਗਏ ਤੇ ਵਾਨ! ਸਿੰਘ ੨੦ ਸਾਥੀਆਂ ਸਟੇ ?ਵ1 ਵਿਢ ਰਿਹਾ । ਭਾਵ ਇਹ 
ਕਿ ਮਾਲਵੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਹੀ । 3: ਇਬਰਾਹੀਮ £!ਹ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਲੌਕੀ' 
ਬਹਮੀ ਸ਼ਾਹ, ਦ੍ਹਮੀ %ਹ ਵੋ ਲਦੇ ਮਨ । ਇਹ ਝੀ ਸਾਖੀ ਬੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ । 



੧ ਘੂਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸਰਜ। _ (੬੦੬੬) ____ਮੋਨ੧, ਸੰ ੧੮ 
ਟਾਨ । ਮਣ ਸੈਦਾ ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਆਨਿ ॥੩॥ ਅਪਰ ਜੂਨ; ਚਾਵਰ; ਔਰ 

ਦਾਨਾ।ਦਯੋ ਬਿਨੈ ਜੁਤਿ ਖਾਨ ਕੁ ਪਾਨਾਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, 

€ਪਰਯੋ ਆਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੪॥ ਦਾਸ ਆਪਨੇ_ਮੋਹਿ ਬਨਾਵਹੁ । 

ਕਰਹ ਸਿੰਘ ਪਾਹੁਲ ਛਕਵਾਵਹੁ। ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਹੈਂ ਪੰਥ ਘਨੰਟੇ । 

ਭਲੀ ਪੁਕਾਰ ਸਰਬ' ਮੈਂ ਹੇਰੇ॥੫॥ ਪ੍ਰਥਮ ਮੂੰ ਡਿ ਸਿਰ;ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੈਂ।ਭਲਂ 

ਛੇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੋ ਬਨਾਵੈਂ । ਰਾਵਰਿ ਪੰਥ ਸਮਾਨ ਨ ਆਨ । ਮੈਂ ਪਰਖੀ ਸਕਿ 

ਰੀਤਿ ਪਛਾਨ॥੬॥ਉ'ਜਲ ਬੇਸ ਸੁ ਉੱਜਲ ਮਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੱਤਿਨਾਮ 

ਚਿਤ ਰਤਾ । ਯਾਂਤੇਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾਂ । ਬਨੌਂ' ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਯਾਂਤੇ ਭਾਖਾ” 
॥੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਾਰੀ । “ਪੂਰਬ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ਤੈ' ਡਾਰੀ । 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਇ ਭਾਵਨ ਧਰੈ । ਮਿਲਨਿ ਪੰਥ ਮਹਿ ਜੋ ਹਿਤ ਕਰੈ ॥ 

੮॥ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਖਾਲਸੇ ਬੀਚ । ਪਾਹੁਲ ਲਹੈ ਉਚ ਕੈ ਨੀਚ” । ਮਾਨ 

ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਰੋ ਹੋਹੁ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਸੁਜਾਨਾ।।੯॥ਲਆਗਜਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨਵਾਯੋ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਤਤਕਾਲ ਛਕਾਯੋ।ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਨਾਮ 

ਉਚਰਤੋ । ਸ਼ੁਭ “ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ! ਤਿਹ ਧਰਜੋ ॥ ੧੦ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਕੀ 

ਕਹਿ ਫਤੇ । ਭਾ ਕੱਲਕਾਣ ਉਚਿਤ ਮੁਦ ਚਿਤੇ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਗ? 

ਗੁਰ ਕੇਗਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠਿ ਸੈੜ ਸਵੇਰਾ ॥੧੧॥ ਤਹਿ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਨਿਸਾ 

ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਏ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈਨ । ਹਯ ਅੂਢਿ ਕਰਿ ਚਲੇ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਗਨ ਆਯੁਧ ਨਾਲਾ ॥੧੨॥ ਕੋਤਿਕ ਕੋਸ ਉਲੰਘ 
ਕਰਿ ਗਏ । ਸਾਹਿਬਝੈਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚਏ । ਸਮਾ ਭਯੋ ਸੁੱਖੇ ਕਹੁ ਆਨਿ । 

ਤਹਿ ਰਗੜਾਇ ਕਰਤਿ ਭੋ ਪਾਨ ॥ ੧੩॥ ਸੌਚ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰਿ ਪੁਨ 

ਚਰੇਕੋਤਿਕ ਗਮਨ ਅੱਗ ਕੋ ਕਰੇ । [ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਟ ਭਾਈ ਕੇ ਜਹਾਂ। ਡੇਰਾ 
ਜਾਇ ਕਰਤਿ ਭੇ ਤਹਾਂ ॥ ੧੪॥ ਬਸੈਂ ਬਾਣੀਏ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦੋਇ । ਗੁਰ 

ਆਗਵਨ ਸੁਨ/ਤ ਭੇ ਸੋਇ । ਪ੍ਥਮ ਜਾਇ ਪਗ_ਬੈਦਨ ਠਾਂਨੀ । ਕੁਸ਼ਲ 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ॥੧੫॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਸੇਵਾ 

ਕਰਤੋ ਚਹੈਂ ਹਮ ਥਾਰੀਂ[। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਆਗੜਾ ਦੀਜੈ । ਸੈਗ 
ਲਾਂਗਰੀ ਮਮ ਕਰਿ ੀਜੈ॥੧੬॥ਸਕਲ ਦੋਗ਼ ਹਿਤ ਹੈ' ਸੁ ਲਯਾਵੇਂਕਰਿ 

ਅਹਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈੱਮਖਸ਼ੀ ਕਰੀ ਅਸ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਅਮ੍ਰਿਤ 
"ਸੇ (ਪੰਥ) । “ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਕੇ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ/ਇਸ ਬਾਂ 
ਡੇਰਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੀ ਸਾਖੀਪੋਬੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ=ਸਾਂਢੀ । 



_ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ____ (੬੦੬੭) _ _ ਔਨ੧। ਅੱਸੂ ੧੮. 
ਛਕਹੁ ਹੋਹਿ ਕੱਲਯਾਨਾ ॥੭॥ ਮਿਲਹੁ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਬਨਿ ਰੂਪ । ਸਸੈਂ. 

ਪਦ ਲੋਹੁ ਅਠੂਪਾੰਂ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਮਾਨਾਂ। ਕਰਿ ਕੜਾਹ 

ਤੁਰਨ ਤਬਿ ਆਨਾ ॥ ੧੮ ॥ ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਾਇ ਕਰਿ ਖਰੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸੁ ਮੰਤ ਮੁਖ ਰਰੇ/। ਖਰੇ ਬਿਲੋਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੇ' । “ਉਠਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 
ਲਿਹੁ ਮਾਨੈ ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਨੀਰ ਅਨਵਾਯੋ । ਲੋ ਮਿਸ਼ਟਾਨ 
ਪਤਾਸਨ ਪਾਯੋ। ਪਵੇ ਸਵੈਯੇ ਸਿੰਘਨ ਪੰਚ । ਪੂਰਬ ਜਪ, ਅਨੰਦ ਪੁਨ 

ਬਚ੪॥੨੦ ॥ ੜੋਰੜ ਮੈਗਾ ਭਾਖੈ' ਸਬੈ । ਸੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਠਿ ਤਬੈ । 
ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮ ਕੋ ਲੈਕੈ । ਦੈ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਿਯੋ ਛਕੈ ਕੈ ॥ ੨੧॥ 

ਪਬਮ ਨਾਮ 'ਚੈਗੀ” ਤਿਸ ਕੇਰਾ । “ਰੈਗੀ ਸਿੰਘ! ਧਰਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ।ਘੂੰਮੀ 
? ਦੂਸਰੇ ਨਾਮੂਧਰਤਿ ਭਏ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਸੁਖ ਧਾਮੂ॥੨੨॥ਇਮ ਨਿਹਾਲ 

ਹਇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ।ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤਬਿ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾ । ਸਭਿ ਡੇਰੇ ਕੀ 

` ਸੇਵਾ ਕੀਨਿ। ਹਯਨਿ ਚਰਨ ਹਿਤ” ਤ੍ਿਣ ਗਨ ਦੀਨ॥੨੩॥ ਖਾਨ ਪਾਨ 

ਕਰਿ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । ਸੁਖ ਤੇ ਪੌਢਿ ਰਾਤਿ ਸੁਪਤਾਏ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇ 

ਸਵਧਾਨਾਂ । ਭਏ ਅਰੂੰਢਿ ਅਨਾਇ _ਕਿਕਾਨਾ ॥ ੨੪॥ ਕਰਨ ਅਥੇਰ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪਧਾਰੇ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਉੱਦਜਾਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਮਨ ਭਾਵਾੰਤ ਬਿਚਰੇ 

ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਕਰਜੋ ਗਰਾਮ ਸੁਨੀਅਰ] ਮਹਿੰ ਡੇਰਾ ॥੨੫॥ ਤਹਿ ਬਿਤਾਇ 
ਨਿਸ਼ ਗਮਨਤਿ ਭਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਹਲੇ ਉਤਰਨ ਕਏ । ਤਹਿ ਤੇ ਵਿ ਪੁਨ 

ਪੰਥ ਪਯਾਨੇ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਬੀਹੋ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨੈ ॥੨੬॥ ਕਰਯੋ ਸਿਵਰ ਉਤਰੇ 
ਗੁਨ ਧਾਮੂ। ਨੌ ਬਾਸੁਰ ਤਹਿ ਕੀਨ ਮੁਕਾਮੁ । ਤਹਿ ਤੇ ਚੰਢਿ ਬਾਜਕ ਕੋ 

ਗਏ। ਸਮੈਂ ਦੇਖਿ ਸੁਖਾਂ ਛੱਕ ਲਏ ॥ ੨੭ ॥ ਗਾਮ ਨਰਨ ਸੁਨਿ ਗੁਰ 
ਆਗਵਨੂ । ਪੈ" ਬਟੋਰ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਭਵਨੁ । ਭਰ ਭਰਿ ਘਣ ਗਨ ਬਾਹਰ 
ਲਕਾਏ। ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੨੮ ॥ ਪਾਇ ਪਾਇਮਿਸ਼- _ 

ਟਾਨ ਪਿਲਾਵਾ । ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਪੀਵਤਿ ਮਨ ਭਾਵਾਂ । ਏਕ ਸਿੰਘ ਨੋ ਪਾਨ 
ਨ ਕੀਨਿ । ਦੇ ਬਹੁ ਰਹਕੋ ਨਹੰ' ਕਰ ਠੀਨ॥੨੯॥ ਬੂੜਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਤ “ਕ੍ਯੋਂ 

੧ਭਾਫ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇੰਘ ਖੋਰੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ; ਦੇਖੇ ਅੰਕ ੨੧। 

ਕਹੁੰਜਾਂ ਸਿੰਘਂ ਨੇ । ਵਚਰਨ ਲਈ । “ਦੁੱਧ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਯਾਨ ਅਰਥ ਛਕਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੂੰਸਿੱਧ ਹੈ । ੧ਇਬੋਂ' ਸਪਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਗੂਰ ਦੋਖਿਆ ਸੋਸਕਾਰ ਹੈ। 2੫ “ਬੁਨੀਯਰ। ਸਾਂਭੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਸੁਨੀਅਰ ਹੀ ਹੈ । 

=. 



ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੰਜ । ( ੬੦੬੮) ਨੈਨ ੧। ਅੰ ੧੮, _ 

ਨਹਿ ਪੀਨਾਂ $” । ਕਹੈ ਸਿੰਘ “ਬੇਬੋ ਪਲ" ਕੀਨਗਪੇਨੁ ਦੁਗਧ ਕੋ ̀ ਪੀਵਤਿ 
ਢੋਸ਼ । ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਨ ਪਿਯੋ' ਕਰਿ ਹੋਸ਼॥੩੦॥ਜੇ ਮਹਿਖੀ ਕੌ ਹੋਇ ਨਿਰਾਲ॥ 
ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਿ ਹੋਂ ਪਾਨ ਸੁਖਾਲ”ਂ।ਸੁਨਿ ਇਸ ਤੇਂ ਸਿਖ ਏਕ ਉਚਾਰੇ ।'ਮੈਂ 
ਲਯਾਵਹੁ ਪੈ ਮਹਿਖ ਨਿਰਾਰੇ? ॥ ੩੧ ॥ ਗੁਰ ਭਾਖੜੋ “ਪਵਨ ਬਹੁ ਕਰਹੁ । 
ਤ੍ਰਿਖਤਹੁ ਭਲੇ ਉਦਰ ਕੋ ਭਰਹਾ । ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਕੀਨਸਿ ਤਹਿ ਡੋਰੇਪੈ 
ਪਿਆਇ ੜ੍ਰਿਪਤਾਇ ਘਨੋਰੇ॥੩੨॥ਪੂਰਬ ਜਬਹਿ ਦਿਵਾਨਾ ਮਾਰਯੋ । ਕਿਸ 
ਨੇ ਸਭਿ ਮਹਿ ਜਾਇ ਉਚਾਰਜੋ । “ਪੱਬ ਤੁਮਾਰੇ ਕੋ ਤਹਿ ਗਯੋ । ਸਿੰਘ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨਬਾਰਿ ਹਤਿ ਦਯੋ॥੩੩॥1ਘੁੱਢਾ ਸੁੱਖੂ ਹੁੜੇ ਮਹੈਤ।ਰਿਸਕਰਿ ਮਿਲਿ 
ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਮਤੈਤ । “ਲਹ ਪਲਟਾ ਗੁਰ ਤੇ ਚਲਿ ਅਬੈ”। ਲਏ ਬਣੋਰ 
'ਟੋਰ ਕਰਿ ਸਬੈ ॥ ੩੪ ॥ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਪੰਚਾਸ ਦਿਵਾਨੋ । ਲੈਨਿ ਬੈਰ ਕੌ 
ਪੰਥ ਪਯਾਨੌ । ਮਗ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਬਿਗਾਰ ਡਰ ਧਾਰਾ ।#ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੀਰ ਬੀਰ 
ਬਲਿ ਭਾਰਾਂ ॥੩੫॥ੜਿਸ ਆਗੇ ਕਜਾ.ਸ਼ਕਤਿ ਹਮਾਰੀ । । ਅੱਗ ਨਿਵੈਂ ਜਿਸ 
ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ।ਇਮ ਉਰ ਅਰਧ ਸਮੁੜਿ ਮੁੜਿ ਗਏਰਹੇ ਪਚੀ ਸੋ ਗਮ- 
ਨਤਿ ਭਏ ॥੩੬॥ ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਚਲਿਬੋ ਤਬਿ ਕਗੇਤ੍ਰੋਦਸ ਡਰ ਕੋ ਧਰਿ 
ਹਫਿ ਪਰੇ” । ਜੂਗ ਮਹੇਤ ਕਰਿ ਧੀਰ ਪਯਾਨੇ । ਦਸ ਪੁਨ ਹਟੇ ਗੁਰੂ ਡਰ 
'ਮਾਨੇ੯॥੩੭ ।ਸੁੱਖੂਅਰ ਧੂ ਦੈ ਰਹੇ।ਸਭਿ.ਸੇਗਿਨਕੀ ਗਤਿ ਦੋ ਲਹੇ।ਵੱਡ 
ਸਾਰੈਗੇ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਤੋਂ । ਧਰੀ ਕਹੂੰ ਸ਼ੈਕਾ ਉਰ ਧਰਿਤੇ ॥ ੩੮ ॥-ਲੈਨੋ 

_ ਬੋਰ ਰਹੋ ਕਿਤ ਦੂਰ। ਵਰਸ਼ਨ ਕਰੀਅਹਿ ਚਲੋ ਹਦੂਰ-।ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ 
ਗੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ । ਪਿਖਿ ਤਿਨ ਬੋਲੇ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾ॥੩੯।“ਹਾਬਨ ਤੇ 
ਧਰਿ ਕਹਾਂ ਦੁਰਾਈ । ਲੋ ਆਵਹੁ ਤਿਨ ਕੋ ਅਬਿ ਜਾਈ ।-ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਸਭਿ ਗੁਰ ਜਾਂਨੀ-। ਇਮ ਲਖਿ ਉਠਿ ਦੋਨਹੁੰ ਪੁਨ ਆਨੀ ॥ ੪੦ ॥ ਵੱਡ 
ਸਾਰੰਗੀਂ ਜਬਥਿ ਲੇ ਆਏ । ਦੋਨਹੁੰ ਖਰੇ ਭਏ ਅਗਵਾਏ।ਪ੍ਭੁ ਬੋਲੇ “ਤੁਮ 
ਗਾਇ ਸੁਨਾਵਹੁ । ਜਥਾ ਹਮੇਸ਼ ਅਪਰ ਥਲ ਗਾਵਹੁ? ॥ ੪8੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
੧੫ । ੧ਮੂੜ ਪਏ । ਫੇਰ ਦਸ ਬੀ ਹਫ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰ ਮੰਨਕੇ । ਦਨਲਦਿਆਂ 
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ । “ਭਾਵ ਢੱਡ ਸਾਟਗੀ।੯ਹਰ ਚੈਗੀ ਗਲ ਵਹਿਮ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ । ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਉਸੇ ਵੇਲੋਂ ₹ਧ ਨਹੀਂ 
ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਾਂ ਮ)ਹੈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੇਰਵ/ ਉਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੋਕਤੀ ਜਾਪਦੀ 
ਹੈ । ਮੱਛ ਨਲ ਉੱਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਂ ਪੀਣ' ਸੇਮਿਟਿਕ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਰਫਿਰਤ ਸੀ ਤੇ ਹੈ । 

ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। 



ਨ) %ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੬੦੬੯ ) ਐਲ ੧। ਸੰ ੧੮, 

ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਨੇ ਢੋਉ । ਕਰੀ ਸਾਠੰਗੀ ਸੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਊ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 
ਸੱਦ ਹੁਇ ਜੈਸੇ । ਉਚੇ ਸੁਰ ਗਾਵਨ ਲਾਗ ੜੈਂਸੇ ॥੪੨ ॥ ਕੱਚ ਤੋਠ ਵਿਚ 
ਫਸਦਾ ਜਾਨੀ ॥ ਸਦਾ ਨ ਮਾਹ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਦੁਆਨੀ !! ਚਲਣਾ ਆਂਗੇ ੯ਇ ਗੁਮਾਨੀ” ॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ੩ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ । -ਤਿ10 ਗਤਿ ਕਹੁ ਢੇਰ 
ਪੁਕਾਰੇ । ਵੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਸੇਲ ਬਜ/ਓ । ਊਚੇ ਸੁਰ ਸੋਂ ਗਾਇ ਸੁਨਾਓ? 
॥ ੪੩॥ ਮਾਨਯੋ' ਹੁਕਮ ਵੇਰ ਤਿਨ ਗਾਯੋ । ਊਚੇ ਸੁਰ ਸੋ ਭਲੇ ਸੁਨਾਯੋ । 
ਭਏ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰ੍ਕੁ ਫੇਰ ਗਵਾਯੋ । ਤੀਨ ਬਾਰ ਤਿਮ ਹੀ ਕਹਿਵਾਯੋ ॥ ੪੪ ॥ 
ਬਸੇ ਰਾਤਿ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁਪਾਨਾਂ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਗੁਰ ਚਹਸਿ ਪਯਾਨਾ । 
ਤਬਿ ਸੁੱਖੂ ਬੁੱਧੂ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਇਮ ਅਰਦਾਸ ਜੋਰਿ ਕਰ ਕਰੇ ॥ ੪੫ ॥ 
€ਹਮ ਪਰ ਪ੍ਰਕੁ ਕੀਜੈ ਅਸਵਾਰੀ । ਜਿਮ ਕੀਨੀ ਮਗ ਚਲਤ ਅਗਾਰੀ” । 
ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ _ਕਰੀਅਹਿ ।ਅਪਠੇ ਜਾਨਿ ਦਯਾ ਉਰ ਧਰੀਅਹਿ? 
॥੪੬॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਪਲੰਘ ਅਪ ਨ ਉਠਵਾਯੋ । ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਸੀਸ ਲਗਾਯੋ । 
ਦੁਇ ਸਿਖ ਅਪਰ ਲਗੇ ਹੈ £ਗ । ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਉਠਗਏ ਉਤੋਗ ॥ ੪੭ ॥ 
ਸੁੱਖੂ ਕੇ ਸਿਰ ਜਥਾ ਨਗਾਰਾ । ਸਮ ਡੌਕੇ ਹਾਥਨ ਗਹਿ ਮਾਰਾ । ਮੁਖ ਤੇ 
ਖੋ ਧੋਂ ਕਰਤਿ ਸਿਧਾਰੇ” । ਚਲੋ ਜਾਤਿ ਮਾਰਗ ਅਗਵਾਰੇ ॥ ੪੮ ॥ ਕਰ ਤੇ 
ਗੁਰੂ ਬਜਾਵਨ ਠਾਨੈੰ । ਧੋ ਧੋਂ ਸੁਖੂ ਮੁਖਹੁ ਬਖਾਨੈ । ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਸ 
ਇਕ ਗਏ । ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਰਤੋ ਭਏ ॥ ੪੯॥ ਕਰੀ ਭਾਵਨਾ 
ਪੂਰਨ ਤਾਂਹੀ । ਡੋਰਾ ਕਰਯੋ ਨੀਕ ਥਲ ਮਾਂਹੀ । ਥਿਰੇ ਪਲੰਘ ਪਰ ਜਲਧਿ 
ਬਿਬੇਕਾਂ । ਸੁੱਖੂ ਆਨਿ ਮਾਬ ਪਗ! ਟੇਕਾ ॥ ੫੦ ॥ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਧਾਂਵਤਿ 
ਡੋਲਤਿ।ਊਂਪ ਘਾ ਉੱਘਾ ਮੂਖ ਤੇ ਬੋਲਤਿਮਹਾਰ ਪਰਯੋ ਜਬਿ ਦੌਰਤਿ ਦੌਰਤਿ। 
ਆਗੇ ਗਿਰਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੌਰਤਿ“। ੫੧॥ ਼ਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋਂ ਦੇਖਨ ਠਾਨਾ । 
ਕਹਜੋ “ਕਰਾਵਹੁ ਇਸੇ ਸ਼ਨਾਨਾ” । ਆਨਿ ਨੀਰ ਕੋ ਪਕਰਰ ਉਠਾਯੋ । 
੧ਲੈਂਮੀ ਟਕ ਦੇ ਟੱਧੇ ਯਾ ਫੋਟੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , “ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ (ਮਾਛੀਵਾੜੇ 
ਤੇ) ਪਲੰਘ ਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ (ਨੀਲੇ ਪਹਿਨਕੇ) ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । “ਭਾਵ ਦੇ ਰੂ ਜੀ ਸੁੱਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 
ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਲ ਨਾਲ (ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ) ਦੱਬ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ੫ ਧੇਂ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਊਂ ਘਰ? “ਊਂਘਾੰ” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਾਠ 
ਐਉਂ ੧੪ :-ਸੁੱਦੂ ਮੱਥਾ ਵੇਕਕੇ ਪਰਕੌਮਿਆਂ ਦੇਣ ਲਗਾ । ਨਾਲੋ ਕਰਦਾ ਵਿਰੇ ਉਘਾਂ ਉਘਂ ਭੱਠਾਂ 
ਢਿਰੇ, ਵੇ ਫੇਰ ਹਾਰਕੇ ਡਿੱਗ ੫।ਏਆ । (ਅ) ਊੱਂਘ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਏਲੀਦ' ਹੈ ਤਿਵੇਂ । “ਡਰਾ ਟ ਕੇ । 
#ਤੁਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ-ਚਲਣ। ਅੱਗੇ ਕਿਉ ਭਇਓ' ਗੁਮਾਨੀ ਊ ੯੦ ਸਿਆਣਾ 

ਨਹੀਂ ਪਗੂ ਸਿਦਨੀ । ਸਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਮੱਦ ਢ ਇਹ ਤੀੜਣਾ ਚਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ । 



ਮਰ ੩ ਘੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਘ ਸੂਰਜ ।_ । ੬੦2੦) ਨੈਨ ੧। ਅੰਸੂ ੧੯. 

'ਸਰਬ ਦੋਹ ਤੇ ਭਨ ਭਲੇ ਨੁਹਾਯੋ॥ ੫੨॥ ਸੁਧਿ ਆਈ ਬੋ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਬੈਰਾ । 
“ਮੱਜਨ ਕਯੋਂ ਕਰਵਾਇਸਿ ਮੇਰਾ ? ਉਪਜਜੋ ਉਰ ਮੈਂ ਬਡ ਬੈਰਾਗਾ"। 
ਅਬਿ ਘਟ ਗਯੋ ਭਯੋ ਲਘੁ ਭਾਗਾ” ॥੫੩॥ ਉਚਿਤ ਨਹੀ' ਬੋ ਕਰਨ 
ਸ਼ਠਾਨਾ?। ਸੁਨਿ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । ਦਯੋ ਰਜਤਪਣ ਇਕ 
ਦੌਕ੍ਨ” । “ਰਹੁ ਖੁਜਤਿ ਪੁਨ ਹੋਇ ਦਗੂਨ”” ॥ ੫੪ ॥ ਸੋ ਦੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ 
ਰੁਖਸਦ ਕੀਨਾ । ਡੇਰੇ ਗਯੋ ਰੈਗ ਗੁਰ ਭੀਨਾ । ਅਬਿ ਲਗਿ ਸੋ ਚਹੁਕੂਨ 
ਰਪੱਯਾ । ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੱਯਾਂ ॥ ੫੫ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਹਿੱਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਨੇ “ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ! ਪ£ਗ ਬਰਨ? ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦਸਮ ਸੰਸੂ ॥੧ਦ॥ 

੧੯. [ਨੂਹੇਤ ਸਰ । ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਲੇ ਪਾਸ]। 
ਦਹਰਾ ॥ ₹ਡ੍ੋਗਂ ਜੱਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਂ ਤਹਿ ਇਕ ਤਾਲ ਬਿਸਾਲ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ 
ਕ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥੧॥ ਚੌਪਈ । ਤਟ ਉਗਾਰ : ਤੋ ਭਏ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੂ । ਉਲੈਘੇ ਤਤਛਿਨ ਤਾਲ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ । ਰੈਗ ਦਾਂਰ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਖੈਗ । 
ਮੁਸ਼ਕੀ ਚੈਚਲ ਤਰੇ ਤੁਰੈਗ ॥ ੨॥ ਪਰਲੇ ਤੀਰ ਜਾਇ ਥਿਰ ਭਏ । ਹਯ 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਜਲ! ਹਰੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮਾਏ।ਿਗ ਸਗਰੇ 
ਹੁਇ ਬਾਕ ਅਲਾਏ ॥ ੩॥ “ਕੌਤਕ ਕਹਾਂ ਆਪ ਦਰਸਾਯਹੁ । ਬਸਤ੍ਰ 
ਤੁਚੇਗ ਸਪੇਦ ਬਨਾਯਹੁ। ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਰਹੀ ਸੁਰਮਈ? । ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਸਭਿ ਸਨ ਕਹਿ ਦਈ ॥ ੪॥ “ਬਿਚਰਤਿ ਰਾਮ ਚੈਦ ਇਤ ਆਏ। ਇਹਾਂ 
ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਹਰਖਾਏ । ਤਬਿ ਕੋ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਹ ਪਾਵਨ । ਪੁਰਬੀ 
ਸਮ; ਕੀਯੋ ਹਮ ਪਾਵਨ£ ॥੫॥ ਯਾਂਤੇ ਬਿਸਦ ਬਸਤ੍ਰ ਹਯ ਭਯੋ'। ਪੁਰਬੀ 
ਤੇ ਫਲ ਪਾਵਨ ਕਯੋ। ਬੱਗਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਕੋ _ਠਾਸੂ । ਪਾਵਨ ਅਧਿਕ 
“(ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ. ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਘਣ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਸ ਦਾ) ਹੋਗਿਆ ਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । (% ਭਯੋ ਲਘੁ 

=ਤਛ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲਾ । ਫੇਰ ਦੁਗਣਾ (ਵੇ ਵੈਰਾਗ) ਹੋ 
ਜਾਏਗਾ।(ਅ)ਦੁਗਣਾ(ਧਨ)ਹੋ ਜਾਵੇਗ॥“ਚਿੱਟੇ।£ਸਮਾਂ ਪੁਰਬੀ ਦ ਸੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ੍ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
?ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਪੈੜਾ ਦਿੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। _ “ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

[ਤਵਗੈ੫ ਖਾਲੇਸ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੋਤਕਰ ਤਰ੩ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪੂੰੜ'ਂ ਢ' ੫੫ ਇਥੇ ਤੇਰਕੇ ਹੋਟਿਆ ਸੀ । 
ਤੀਰਥ ਲੋਪ ਸੀ ਅਸਾਂ ਅਜ ਨਹਾਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਤਕ ਦੱਸਕੇ ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਤਿਸੋਗ ਕੀਰਤਨ ਬਾਪ 
ਦਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰ ਗੁਰਫਵਾਰਾ ਹੈ, ਸਰ ਬੀ ਹੈ, ਬਨ ਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਰ ਹੈ । ੫੩ ਕੋਭਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਤੀ ਫੀ 
ਗਲ ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰੇ' ਚਲਾਈ ਹੈ । ਕਵ। ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੋ ਮੂਜ੩ ਨੀਲੇ ਥਜਤੁ ਝੀ ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਬੀ £ਬੀ ਵਿਚ 
ਦੀਝਾਨਿਆਂ ਝਾਂਠੀ ਸਾਖੀ ਵਿ3 ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਫਿਰ ਪਹਿਨੇ %ਖੇ ਹਨ, ਯੋਰਾ:-'ਅੰਗੇ ਕੇ 3ਕ ਤੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ _ਉੜੇ ਅਸਵਾਰੀ 
ਕੀਗੇ । ਓਸਕਾ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਚੜ ਮ ੫8੫ ਉਪਰ । ਸੁਖੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸਗ ਆਪ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀ੩੧ ਹੈ ਸੇ ਢਿਖਾਓ । 
`ਜੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੀਲੀ ਪੋਬਾਕ ਪਹਿਰੀ, ਓਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।' 



ਸ਼੍ਰੀ ਹੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ £ਰਜ।__ ( ੬੦੭੧ ) ਐਨ੧ । ਸਹ ੧੯, 

ਸਸਪਰਸੇ ਰਾਮ ॥ ੬॥ ਯੁਨਕੇ ਸਿਖ ਤਬਿ ਸਰਬ ਨਹਾਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ 
ਸੋ ਬਹੁਰ ਜਨਾਏ/ਪੁਰਬੀ ਸਮਾ ਗਯੋ ਟਰਿ ਅਬੈਨਹੀ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 

ਸਬੈ!॥੭॥ ਚਲਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਏ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਹਿ ਸੰਭਨਿ 
ਸੁਨਾਦੇ । “ਜੱਸੀ ਆਦਿ ਚਲੋ ਗੁੜ ਖਾਇ ਚਲੇ । ਜੱਸੀ ਆਇ ਚਲੋਂ ਗੁੜ 

ਖਾਇ ਚਲੋ? ॥੮॥ ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਬਾਰੀ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਈ । ਤੁਸ਼ਨਿ ਰਹੇ ਸਕਲ 

ਬਿਸਮਾਈ । ਬੀਤ ਗਈ ਜਬਿ ਘਟਿਕਾ _ਚਾਰੀ । ਉਂਤਰਿ ਥਿਰੀ ਸੈਨਾ 

ਤਬਿ ਸਾਰੀ ॥੯॥ ਦੇਕ ਲੁਬਾਣਾ ਤਹਿੰ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਬੈਲਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ 

ਮੈਂ ਲਕਾਯੋ। ਕਰਤਿ ਫਿਰਤਿ ਗੇੜ ਕੋ ਵਾਪਾਰਾ । ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ” ̀ ਸੁਨਭਿ 

ਮੁਦ ਧਾਰਾ ॥੧੦ ॥ ਪੱਕਾ ਤੀਸ ਮਣਾ ਗੁੜ ਲੜਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਰੀ ਭੇਟ 
ਚੜ੍ਾਇ। ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ। ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਜਨਮ ਸਵਲਾਯੋ 

॥ ੧੧॥ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਆਸਾਂ । ਅੰਤ ਸਮੈਂ` ਕੋ ਦੇ ਭਰਵਾਸਾ 
ਨਿਕਟ ਗੁਰੁ ਕੇ ਕੀਨਸਿ ਡੋਰਾ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਕੋ ਕੀਨਿ ਬਸੇਰਾ॥ ੧੨॥ 

ਤਿਸ ਦਿਨ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਈ।ਜਿਤਿਕਅਚੈਂ ਗੁੜ ਦਿਯ ਸਭਿਤਾਂਈ। 

ਨਹੀਂ ਦੇਗ਼ ਭੀ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ । ਗੜ ਕੋ ਖਾਇ ਰਹੇ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥ 

੧੩॥ ਸਕਲ ਤੁਰੇਗੰਨ ਦਾਈ ਨਿਹਾਗੇ। ਦੇਗ਼ ਕਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ । 

ਬਹੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਰ ਗਨ ਆਏ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਭੇਟਨ ਕੌ ਲਜਾਏ ॥੧੪ 
॥ ਕੋਤਿਕ ਢਿਨ ਮੁਕਾਮ ਕਰਿ ਬਿਰੇ । ਬਹੁਰ ਕੂਚ ਤਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੇ । 

ਪੱਕੇ ਗਾਮਾਂ ਕੀਯੋ ਪਠ ਡੇਰਾਂ । ਏਕ ਨਿਸਾਂ ਤਹਿ ਬਸੇ ਬਸੇਰਾ ॥ ੧੫॥ 

ਗੁਰ ਤੁਖੋਗ ਜਿ ਲਾਵਨ ਕੀਨਿ । ਮੇਖ" ਤਹਾਂ ਗਾਡੀ ਧਰ'ਤੀਨ,ਤੀਨਹੁੰ 
ਜ਼ੈਡ ਹਰੇ ਹੁਇ ਗਏ। ਅਥਿ ਲੌ ਖਰੇ ਨਰਨ ਦਰਸਏ॥ ੧੬॥ ਪੁਨ ਤਹਿੰ 
ਤੋ ਕਰਿ ਕੁਚ ਪਯਾਨੋ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਠਾਨੋ। ਰਹੜੋ 

ਨਿਕਫ ਤਿਲਵੈਡੀ ਰਾਮੂ । ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਡੱਲਾ ਕਰਿ ਧਾਮੂ ॥ ੧੭ ॥ ਸਾਬੋ 

ਕੇ ਰਾਹਕ ਗਨ ਜੇਤੋਂ । । ਤਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਂ ਤੇਤੇ । ਤਿਨ 'ਸਠਿ ਕਰਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਵਨੂ| । ਆਏ ਨਿਕਟ ਦੁਸ਼ਟ ਦਲ ਦਵਨੂ' ॥ ੧੮॥ ਭਵਨ 

ਭਵਨ ਪ੍ਰਤਿ! ਮਾਨਵ ਪਠਿ ਕੈ । ਰਾਂਹਕ ਸਕਲ ਹਕਾਰਿ ਇਕਠਿਕੈ । 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਿ ਤਤਛਿਨ ਢਲਿ ਆਏ । ਸੁਭਟ ਚਤਰ ਸ਼ਤ ਕੌ ਸਮੁਦਾਏ”। 

ਪੰਕੱਲੇ । ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਦ ਜਾਂ ਨੋੜੋ ਆ ਗਏ ਹਨ । “ਘਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ।“ਾਰ ਨੈ ਦਾ ਇਕੱਠ) 

#ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਖੀ ਟਥੀ ਵਿਦੋਂ` ;ਨ। ਫੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਏ ਨਾਲੋ' ਮਏਪ ਹੈ। 



ਲੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ । (੬੦੭੩)  __ਐਔਨ੧। ਸੰਊ੧੯. 
੧੯ ॥ ਗਮਨਜੋਂ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਸੈਗ ਅਗਾਰੀ । ਆਦਰ ਹੇਤੁ ਭਾਉ ਕਰਿ 
ਭਾਰੀ । ਆਵਤਿ ਚਢੇ ਰੂਪ ਸੁਖਕੋਦਾ । ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਕੇ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਾ 
॥੨੦॥ ਦੇ ਕਰਿ ਭੋਟ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦੈ । ਸਿਰ ਧਰਿ ਬੇਦੇ ਦੈ ਕਰ ਬੈਦੈ। 
ਸਭਿ ਰਾਹਕ ਹੁਇ ਹੁਇ ਕਰਿ ਨੋਰੇ । ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ਤਿ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ ॥ 
੨੧॥ਸਨੇ ਸਨੇ ਹਰਿਗੇ ਕਰਿ ਨਮੋਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕਿਯ ਤਿਹ ਸ। 
ਜੁਤਿ ਬਾਂਧਵ ਗਨ ਤਵ ਪਰਵਾਰਾ। ਅਹੈ ਅਰੋਗ ਕੌਮ ਬਡ ਭਾਰਾ ?? 
॥੨੨।('ਸ਼੍ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਪਾਏ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸ£- 
ਦਾਏ । ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਯ ਮੂਲ ਅਬਿ ਪਾਵਾ।ਸੁਨਿ ਆਗਵਨ ਅਨੰਦ ਵਧਾਵਾ? 
॥ ੨੩॥ ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਤਲਵੇਡੀ ਰਹੀ। ਉਤਰਿ ਪਰੇ ੫ਿ੪ ਸੁਨਿ ਥਲ 
ਤਹੀ'ਸਕਲ ਬਹੀਰ ਜਬੈ ਚਲਿ ਆਵੈ।ਸੈਧਯਾ ਭਈ ਗ੍ਾਮ ਵਿਗ ਜਾਵੈ”? 
॥੨੪॥ਫ਼ਰਸ਼ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬਾਨਾ!ਬੈਠਿ ਗਏ ਪੁਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਗਾਦਰ ਲੋ ਕਰਿ ਸੋਈ । ਬੈਠਜੋ ਡੱਲਾ ਪ੍ਰਭੁ ਢਿਗ ਹੋਈ ॥ ੨੫ ॥ 
ਕਰ ਕੌ ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਸੋਗ ਚਲਾਵਾ । “ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹੁ ਕਪਟ ਕਮਾਵਾ । 
ਆਪ ਲਰੇ ਕੀਨਸਿ ਘਮਸਾਨਾਂ । ਭਯੋ ਬਿਨ'ਸ਼ੀ ਗਨ ਤੁਰਕਾਨਾ ॥ ੨੬॥ 
ਕਹਾਂ ਮੁਲਖ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਾਹੂ । ਕਹਾਂ ਆਪ ਵਿਗ ਭਟ, ਉਤਸਾਹੂ । 
ਕਾਰਜ ਪਰੇ ਜੈਗ ਕੇ ਭਾਰੀ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਰਿ ਕੇ ਚਾਰੀ । ੨੭ ॥ ਭੀਰ 
ਕਠਨ ਰਾਵਰ ਪਰ ਆਈ । ਘੇਰਯੋ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਚਹੁੰ ਘਾਈ। ਸਮੈ 
ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਅਸ ਜਬਿ ਆਏ । ਹਮ ਕੋ ਸਿਮਰਯੋ ਨਹੀਂ ਕਦਾਏ ॥ ੨੮॥ ਦੋ 
ਸੇ ਕਿਥੋਂ ਤੀਨ ਸੇ ਬੀਰਾ।ਲੇ ਕਰਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਤਿ ਪਰ੍ਭੁ ਤੀਰ। ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਮ 
ਕੇ ਜੁੱਧ ਬਿਸਾਲੇ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਕੋ ਰਖਤ ਸੁਖਾਲੋ॥੨੯॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਡੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਿ ਬੈਨੰ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਾਖਯੋ ਪੰਕਜ ਨੈਨ । ਭਈ ਸੁ ਭਈ ਬੀਤ 
ਅਐਬਿ ਗਇਉ।ਹਾਬ ਨ ਆਵੈ ਜਤਨ ਜਿ ਕਇਉ॥੩੦॥ ਜੈਰ।ਬਿਖੇਮਾਰਨ 
ਕੈ ਮਰਨੋ।ਪਸ਼ਚਾਤ੫ ਕਹਾਂ ਤਿਸ ਕਰਨੌਮਪਨ ਡੱਲਾ ਬੋਲਜੋ ਸੁਨਿ ਐਸੇ। 
“ਅਹੈਜਥਾਵਤ ਉਚਰਹੁਜੈਸੇ।੩੧।ਤਊਦਾਸ ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇਤੇ । ਆਲ਼ਤਿ 
ਰਣ ਘਮਸਾਨ ਘਨੇਰੇ । ਕਰਤਿ ਕਾਜ ਰਾਵਰ ਕੇ ਤਬਿਹੂੰ। ਲੇ ਕਰਿ ਮੈਂ 
ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਟ ਸ'ਭਹੂੰ ॥ ੩੨॥ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੇ ਪਠਿ ਹੋ” । ਬਿਨਾਂ 
ਬਿਲੈਬ ਮਿਲਤਿ ਮੈ' ਤਟ ਹੋ” । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਸਹਾਇ ਲੇ ਆਵਤਿਂ। 
(ਗਲਾਂ ਲਾੜਾ) ਕਹਿ ( ਕਹਾ ਠੈ) ਦਰਸ਼ਨ ( ₹ ਛੇ ] €ਏ ਹੀ ਉਤਰ ੫੬ । ਕੌੜੇ ( ਆਪ ) ਵੇਜ 
ਦਿੰਦੇ । ਦਭਾਵ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਪੁੰਜਦ' , 



ਘੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੭੩ ) ਐਨ ੧ । ਸਨ ੧੯. 

ਇਤੇਂ ਬਿਘਨ ਕਯੋਂ ਹ੍ਰੈਥੇ ਪਾਵਤਿ? ॥੩੩॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਨ ਤਿਨਾ 
'ਸਮੁਬਾਯੋ/ਸਮਾਂ ਬਿਤਯੋ ਕਬਿ ਹਾਥ ਨ ਆਯੋਨਹੀਂ ਉਪਾਇਬਨਹਿਂ ਅਬਿ 
ਡਾਨ੍ਹੈ । ਹੋਨਹਾਰ ਸਿਰ ਪਰ ਸਭਿ ਕਾਹੂ” ॥ ੩੪ ॥ ਇਤੋਂ ਕਹਯੋ ਪਰ ਤਉ 
ਨ ਮੌਨੰ"। ਤਜੈਂ ਪ੍ਰਸੈਗ, ਸੁਨਾਵੈ ਤੌਨੈ।ਅਪਲੋ ਆਪਾ ਕਰਹਿ ਜਨਾਵਨ। 
ਲਰੇ ਮਰੇ ਬਿਨ ਬਡਤਾ ਪਾਂਵਨ” ॥੩੫॥ ਸਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਕਭਟਨਿ ਕੇਰੀ। 
ਬੈਠੇ ਸਨਧ ਬੱਧ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ । ਬ੮ ਮੋਲੀ 
ਬਰ ਤੁਪਕਨ ਲਯਾਏ ॥ ੩੬॥ ਆਨਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਧਰੀ । ਕਰ ਪੰਕਜ 
ਮਹਿ ਗਹਿਬੇ ਕਰੀ । ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਹੋਰਿ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਦਸਤਰਵਾਂ 
ਕਰਿ ਤਾਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ॥ ੩੭॥ ਸਕਾ ਬਿਖੈ ਡੱਲੋਂ ਕਹ ਪਰਖਨ । ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਇ ਕਹਜੋ ਰਿਪ ਧਰਖਨ”। 'ਭੋ ਡੱਲਾ ! ਦੀਜੈ ਨਰ ਦੋਇ । ਹਤਹਿੰ 
ਤੁਰੈਗ ਪਰਖ ਪੁਨ ਹੋਇ ॥ ੩੮ ॥ ਕਿਤਿਕ ਤੋੜ ਕਰਿ ਘਾਵਨ ਘਾਲਹਿ“। 
ਮਰਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਭਟ ਤਤਕਾਲਹਿ।ਸਨਿ ਗੁਰਬਾਕ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਏ। 

-ਇਹ ਕਯਾ ਕਹਕੋਂਨਰਨ ਕੋ ਘਾਏ-॥੩੯॥ਜੇ ਡੱਲੋਂ ਮੈਗ ਭਾਤ ਬਟੋਰੇ। 
ਚਲਜੋ ਚਹਤਿ ਨਿਜ ਧਾਮਨ ਓਰੇ। ਭਏ ਭੀਰੁ”, ਧੀਰਜ ਤਜਿ ਬੀਰਾ । 

ਬੈਠਜੋ ਜਾਇ ਨਹੀਂ' ਗੁਰੁ ਤੀਰਾ॥੪੦॥ ਸਨਤਿ ; ਹੜ ਜਿਮ ਗਰ ਕੀ ਢਾਲਾ। 

ਦਿਨ ਪਤਿ ਸੁੱਖਾ ਛਕਹਿੰ ਬਿਸਾਲਾ। ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਬੋਲਹਿ ਮੁਖ ਆਈ । 
-ਅਹੈ ਸਿਰਰ-ਕਹਿਂ ਬਿਮੁਖ ਬਨਾਈ" ॥ ੪੧॥-ਤੁਪਕ ਪਰਖਿਬੇ ਨਰ 

ਹਤਿ ਚਹੈਂ । ਕਹਹੁ ਕੌਨ ਕਿਮ ਇਨ ਢਿਗ ਰਹੈ-। ਤਬਿ ਡੱਲੇ ਕੀ ਆਂਖ 
ਬਚਾਇ। ਆਧੇ ਰਾਹਕ ਗਏ ਸਿਧਾਇ ॥੪੨॥-ਨਹਿੰ ਕਹਿ ਦੇਹਿੰ,ਅੱਗ ਤੂੰ 
ਆਇ । ਖਰੋ ਹੋਇ ਗੁਲਕਾਂ ਤਨ ਖਾਇ-। ਅਸ ਭੈ ਧਰਿ ਧਰਿ ਘਰੋਂ 
ਸਿਧਾਰੇ । ਅਰਧ ਰਹੇ ਸੋ ਭੀ ਡਰ ਧਾਰੇ ॥੪੩॥ ਸੁਨਿ ਡੱਲਾ ਬਿਸਮਜੋ ਧਰਿ 

ਮੌਨ । ਬੈਠਕੋ ਨੀਵ ਗ੍ਰੀਵ, ਮੁਖ ਔਨ'' । ਕੈਧੌਂ ਕਹਤਿ ਹੁਤੋ ਬਹੁ ਬਾਤੀ । 
ਕੈ ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਾ ਨਿਜ ਮਤਿ ਹਾਤੀ ॥ ੪੪॥ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਤੁਪਕ ਹਾਥ ਧਰਿ 

੧ਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ । “(ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਪ੍ਰੰਗ ਛਡਦੇ ਹਨ ( ਪਰ ਟੁੱਲਾ ) ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਵਦਾਂ 
ਹੈ। ੨ਲੜੇ ਮੰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਫਿਆਈ ਪਾਵਣਾ ( ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ) । “ਵੋਰੀਆੰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ । “ਕਿਥੋਂ ਤੇੜੀ ਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ “ਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ । ?ਕਾਇਰ ਹੈ ਗਏ । 
੯ਚਮੁਖ ਬਣਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ( ਕਿ ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਚੜ ਹੈ [ਸਿਰੜ=ਜ਼ਿਦ, ਹੱਠ ] । “ਮਤਾਂ 

ਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆੱਗੇ ਆ। "ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵਲ । 



ਸ਼ੀ ੧੩ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ ! ( ੬੦੭੪) ਐਨ ੧ । ਗੰਸੂ ੧੯. 

ਰਹੇ । ਕਬਹੁ ਪਲੀਤਾ ਖੋਲਤਿ ਲਹੇ। ਗਜ ਨਿਕਾਲ ਡਾਲਤਿ ਵਿਚ ਕਈ। 

ਕੋਠੀ' ਕਿਤਿਕ ਬਨੀ ਲਖਿ ਤਝੈ॥੪੫॥ ਇਮ ਦੇਖਤਿ ਭੇ ਕੇੜਿਕ ਸਮੈਂ । 

ਢਿਗ ਬੈਠੇ ਸਭਿ ਕੇ ਮੁਖ ਨਿਮੇ । ਪੁਨ ਬੋਲੋ “ਡੱਲੇ ! ਨਰ ਦੋਇ । ਹਮ ਕੋ 

ਦੇਹ” ਖਰੇ ਹੁਇ ਜੋਇ'॥੪੬ਮਮਾਰਿ ਤੁਵੈਗਨਿ ਪਰਖਨਿ ਠਾਨੰ'। ਕੇਤਿਕ 
ਘਾਵ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਜਾਨੈਂ“।ਸਨਿ ਕਰਿ ਡੱਲੋਂ ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨੀ। ਊਚ ਗ੍ਰੀਵ 

ਕਰਿ ਕੁਛ ਨ ਬਖਾਨੀ ॥੪੭॥ ਸੁਨਿ ਬੈਧਪ ਉਠਿ ਉਠਿ ਬਹੁ ਗਏ। ਧੀਰ 
ਸਹਿਤ ਨਹਿ ਥਿਰਤਾ ਲਏ।ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ' ਜਿ ਡਰ ਢਿਗ ਰਹੇਹਤੇ ਕ੍ਰਾਤ 
ਗਮਨੇ ਚਿਤ ਚਹੇ ॥ ੪੮ ॥-ਸਭਾ ਬਿਥੈ ਮੁਝ ਕੌ ਨ ਪਚਾਰੇ । ਜਾਹ ਖਰੋ 
ਹੁਇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ-। ਇਮ ਚਿਤ ਜਾਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਗਏ । ਨਹੀਂ ਸਭਾਂ 
ਮਹਿੰ ਸੋ ਥਿਰ ਭਏ ॥ ੪੯ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਖਯਾਲ' ਤਿਨਹੁੰ ਤੇ ਟਾਲਿ । ਪਰਚੇ 

ਪਿਖਿਨਿ ਤੁਪਕ ਦੈ੍ਨਾਲਿ“ । ਪੁਨ ਬਰੂਦ ਗੋਰੀ ਜੁਗ ਡਾਰੀਗਜ ਸੋਂ ਠੋਕਿ 
ਭਲੇ ਕਿਯ ਤਯਾਰੀ ॥ ੫੦॥ ਤ੍ਰਿੀ ਬਚਨ ਕੋ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ । ਰਹਜੋ ਨ 

ਕੋ ਰਾਹਕ ਤਿਸ ਥਾਨਾਂ । ਤਬਿ ਤੋਰਾ ਸੁਲਗਾਇ ਮੰਗਾਯੋ। ਇਕ ਸਿਖ 
ਸੈਗ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਂਯੋ ॥੫੧॥ “ਦੈ ਦੰਗਰੇਟੇ ਸਿਖ ਤਿਸ ਬਾਂਏ। ਬਿਰੇ ਦੂਰ 

ਦੇਖਹੁ ਢ੍ਗਿ ਲਾਏ । ਨਾਮ ਦੁਹਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਕਿਹ ਲੀਜੈ ।-ਗੁਰੂ ਹਕਾ- 
ਰਿ=ਇਮ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ॥ ੫੨॥-ਹਤਹਿੰ ਤੁਪਕ-ਇਹ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ। 
=ਪਰਖਨ ਹੇਤੁ ਘਵ ਕੋ ਘਾਈ-”। ਸੁਨ ਸਿਖ ਗਯੋ ਸੁ ਜਾਇ ਅਲਾਵੈ। 
“ਹਿਤ ਹਭਿਬੇ ਇਕ, ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੈਂ॥ ੫੩ ॥ ਨਹਿ ਦੌਨਹੁੰ ਤਬਿ ਪਾਗ 
ਸੈਭਾਰੀ । ਕੁਛ ਸਿਰ ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰੀ।ਫ਼ਗਰਤ ਆਵਹਿ ਦੋਨਹੁਂ 
ਚਲੇ । ਸਭਾ ਸਹਤਿ ਗੁਰ ਆਗੇ ਖਲੋ ॥ ੫੪ । “ਤੁਮ ਮਹਿ ਤੇ ਹਮ ਏਕ 
ਹਕਾਰਾ । ਕਿਮ ਦੋਊ ਥਿਰ ਗਰਾਂ ਡਾਰਾ”। ਕਹੈ' ਜੋਰਿ ਕਰ “ਗਯੋ ਹਕ!- 
ਰਨ । ਨਹਿ ਇਕ ਕੋ ਕਿਯ ਨਾਂਮ ਉਚਾਰਨਿ ॥੫੫।ਮੈਂ ਚਾਹੋ' ਥਿਰ ਅਗ੍ਰ 
ਤੁਵੇਗਾ । । ਇਹ ਚਾ 'ਹਤਿ ੜਗਰਤਿ ਮੁਝ ਸੋਗ । ਮੋ ਪਰ ਹਤਿ£ ਪਰਖਹੁ 
ਪ੍ਰਭੁ ਅਬੈ”। ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੋਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤਬੈ ॥ ੫੬ ॥ “ਦੇਖਹੁ ਡੱਲਾ ਇਨ 
ਸਮ ਬੀਰ । ਜੈਗ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹਮਹੇ ਤੀਰ । ਸੁਭਟ ਤੀਨ ਸੇ ਤੁਝ ਸੈਗ 

"ਪਿਛਲੇ ਸਸੇਂ' ਦੀ £ੰਦੂਕ ਦਾ ਉਹ ਥਾਉਂ' ਜਿੱਥੇ ਬਾਟੁਦ ਭਰਦੇ ਸਨ । “ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ। 
ਕਜਿਹਨੇ । ਝਕਿੰਲੀ ਕੁ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (:੫ਕ); ਸਾਦੇ ਜਾਣ ਠੌਣ । “ਦੇ ਨਾਲੀ $ਦਕ ਉ। 1 
੬ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੰਡ ਟੇ । 1 



ਸੋ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੬੦2੫) ਐਨ '੧। ਅਸੂ ੨੦, 

ਜੋਊ। ਏਖਿ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਹੈ ਕਿਤ ਕੋਊ ॥੫੭॥ ਹਮ ਹਿਤ ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ 

ਨ ਇਨ ਕੇ । ਜੇ ਕਾਯਰ ਨਹਿ ਧੀਰਜ ਤਿਨ ਕੇ । ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਹਮ ਮਾਰਨ 

ਤਿਨ ਕੌ । ਬਾਕ ਸੁਨਤਿ ਹਤਿ ਧੀਰਜ ਮਨ ਕੋ ॥੫੮॥ ਜਬਿ ਰਣ ਪਰਹਿ 

ਤੁਫੈਗ ਅਗਾਰੀ । ਮਾਰਨ ਮਰਣ ਹੋਇ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਤਬਿ ਤੋਰੇ ਭਫ 

ਠਹਿਰ ਨ ਸੱਕੈ । ਅਪਰ ਬਿਗਾਰ ਭਾਜਿਬੋ ਤੱਕੈਂ ॥੫੯॥ ਯਾਂਤੇ ਮਹਾਂਬੀਰ 

ਹਮ ਮੈਗਾਮਲਾਖਹੁੰ ਤੁਰਕ ਹਤੇ ਵਿਚ ਜੈਗਾ।ਡੱਲੋ ਕੋ ਹੇਕਾਰ ਉਤਾਰਾ। 

ਓਸੱਤਿ ਸੱਤਿਨਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ॥੬੦॥ਅਦਕੁਤ ਖਜਾਲ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਏ। 

ਸਕਲ ਸਭਾ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਮੁਦ ਪਾਏ ॥੬੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੫੩੫ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਨੇ 'ਵ'ਲੇ ਕੋ! ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ ਉਨੀਸਮੋ ਅੱਸੂ ॥ ੧੯ । ਲੂ 

੨੦, [ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾਂ । ਮਾਤਾ ?ਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੈਵੀ ਜੀ ਮਿਲੋ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਿ ਬਹੀਰ ਆਯਹੁ ਮਿਲਕੋ ਉਤਰਨਿ ਸਮਾ ਪਛਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਦਿ ਕਰਿ ਚਲੋ ਕਿਕਾਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬਿ 

ਤਲਵੈਡੀ ਜਾਇ । ਤਬਿ ਡੱਲਾ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਇ । “ਕਰਹੁ ਦੁਰਗ ਕੋ 

ਅੰਤਰ ਡੇਰਾ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਇ ਘਨੇਰਾ! ॥ ੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈਂ' 

€ਵਹਿਰ ਹੀ ਆਂਛੇ। ਅਬਹਿ ਬੀਚ ਬਰਿਬੋ ਕਿਮ ਬਾਂਛੇਂ ? ਰਣ ਕਰਿਬੇ ਕ
ੀ 

ਨਾਹਿਨਆਸ।ਲਿਖਿਚਾਹਯੋਤੁਰਕੇਸ਼ਬਿਨਾਸ਼ਾ'॥੩॥ਬਟੁਰਬਸ(ਨਕੇਸਦਨ 

ਜ਼ਨਾਨੇਂ।ਅਸਮੰਜਸ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਜਾਨੌਮਸਨਿ ਡੱਲੋਂ ਪੁਨ ਬਿਨੰਬਖਾਨੀ। 

€ਇਕ ਘਰ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਹੋਹਿ ਜ਼ਨਾਨੀ ॥੪॥ ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਕਰਹਿ 'ਸਭਿ 

ਖਾਲੀ । ਉਤਰਹੁ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਸੈਭਾਲੀ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀ। 

ਬਸਹਿੰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਨਗਰ ਮੜਾਰੀ॥੫॥ ਸਕਲ ਮਕਾਨ ਆਪ ਕੇ ਜਾਨੋਂ 

ਕਤੁਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਲਿਖਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । "ਵੈਰ ਕਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਨਮੰ ਵਸਣੇ ਦੇ ਘਰ 

ਹਨ। #ਐਰੈਗਦੇਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕੈਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਢਾਂ 

ਤਜਰਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ €ੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾ
ਨ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ; 

ਹੈਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਤਕ ਵੇਚ ਵਿੰਦੇ ਹਨ; ਦੇ੧ ਰਾਸ ੯ ਅਸੂ _ ਤੇ ਅੰਕ ੪੦ ਦੀ ਟੂਕ । ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਅਰੀਮ ਦੇ ਪੰ? ਸਨ; ਆਪ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਅਸੂਲ ਪਰ
 ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਣੀ 

ਥੈਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਬਾਂ ਪਰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਨੈਨੇ ਬੈਦੇ ਆਪ ਨੇ 

ਹਜ਼ਾਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤਾੰ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਨਗਿਣਤ ਲੈਨਾਂ ਵੇ ਘੇ ਵਿਚ ਲੜਦੇ 

ਮਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ ਆਤੁਰ ਕਰ ਦੇਦੇ ਰ` ਸਨ । ਵਲੋ ਨੂੰ ਆਪ ਨ ਉਹੇ ਸਕ ਸਿਖਾ= 

ਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲ ਤੈਲੀ ? ਧਰਕੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾ&: ਹੁਕਮ ਤੇਨਛਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਬੈਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਇਨਾਂ ਖੁਸ੍ਹਾਲੀ ਵੇਲੋ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਟੋਸਾ ਨਾਂ ਧਾਰ । 
/ 



ਸ੍ਰ ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੬੦੭੬. ਸੈਨ ੧ । ਅੰ ੨੦, 

ਬਸਹ ਅਨੌਕ ਸੁਖਨ ਕੋ ਠਾਨੋ” । ਪੁਨਹਿ ਭਨਜੋ “ਹਮ ਬਾਹਰ ਭਲੋ।ਡੋਰਾ 
ਕਰਹਿ ਨਿਕਟ ਹੀ ਕਿਲੋ॥੬॥ਤੋਰੋ ਭਾਉ ਭਲੇ ਲਖਿ ਪਾਯੋ। ਜਿਮ ਅੰਤਰ 
ਡਿਮ ਬਾਹਰ ਭਾਯੋ?। ਢਿਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗਰ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ। ਹਰੈ ਕਰਿ 
ਅਧਿਕ ਦੁਰਗ ਕੋ ਨੌਰਾ ॥ ੭ ॥ ਕੈਧ ਨਿਕਟ ਹਯੋ ਬਿੰਦ ਲਗਾਏ । ਤੈਬੂ 
ਤਾਨ ਦੀਨਿ ਤਿਸ ਬਾਂਏ । ਕੁਛਕ ਫਰਕ ਤੋ | ਸਿੰਘ' ਬਿਰੇ ਹੈਂ । ਦੁਰ ਦੂਰ 
ਲੋ ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਹੈਂ ॥੮॥ ਤਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਬੈਰਾਰ'। ਉਤਰੇ ਪੈਦਲ ਅਰੁ 
ਅਸਵਾਰ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਲਗਾਇਸਿ ਡੇਰੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਰੱਛ 
ਬਡੋਰੇ ॥੯॥ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਦੇਗ਼ ਕਰਿ ਅੰਤਰਾਂ। ਤੂਰਨ ਹੀ ਬਰਤਾਇ 
ਨਿਚੈਤਰ । ਸਭਿ ਬੈਰਾੜ ਰੋਜ ਕੋ ਪਾਵਹਿਂ। ਅਪਨੋ ਭੋਜਨ ਆਪ ਸ਼ਨਾਵਹਿੰ 
॥੧੦॥ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਸਭਿ ਦੇਗ਼ ਅਹਾਰ।ਅਚਵਨ ਕਰੰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। 
ਜਾਇ ਦੁਰਗ ਕੋ ਅੰਤਰ ਖਾਇਂ। ਪ੍ਰਕੁ ਕੋ ਥਾਲ ਵਹਿਰ ਹੀ ਲਕਾਇ 

= ॥੧੧॥ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤ ਅਰੁਨਾਂਈ”। 
ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਕਰਹਿ ਰਬਾਬੀ ਕਿਰਤਨ ਗਾਨ 
। ੧੨॥ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨੇਂਕ। ਆਇ ਸੁ ਦਰਸਹਿ ਜਲਧਿ 
ਬਿਬੇਕ । ਬਹੁਰ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਾਇ ਸੁਧ ਏਵੀ' 
॥੧੩॥ ਕਿਤ ਕਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਘਰ ਰਹਕੇ । ਸਾਹਬਜ਼ਾਦੇ ਮ੍ਰਿਤੁ ਫੇ ਲਹਿ 
ਕੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਇ ਦੁਖਾਰੀ“। ਕਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ੋਕ ਬਹਜੋ ਦਿ 
ਬਾਰੀਂ॥੧੪॥ ਟਿਕੇ ਆਨਿ ਤਿਲਵੈਡੀ ਜਬੈ । ਦੋਨਹੁੰ ਆਨਿ ਦਰਸ ਕ੍ਯਿ 
ਤਬੈ । ਪੁੱਤਨਿ ਪੀਰ ਪਾਇ ਕਰਿ ਰੋਈ । ਗਦ ਗਦ_ਗਿਰਾ ਬਿਕਲ ਬਹ 
ਹੋਈ ॥੧੫॥ ਸੁੰਦਰੀ ਸਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗਾ । ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਗਨ 
ਤੇ ਚੋਗਾ। ਰੁਦਤਿ ਅਧਿਕ ਪਤਿ ਚਰਨਨ ਪਾਸੀ`। ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਬਹੁ 
ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥੧੬॥£ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸਦਨ ਕੋ 'ਸਾਥਾ । ਪੁੱਤਨਿ ਹਤਨ 
ਕ੍ਸ਼ਟ,ਹੇ ਨਾਥਾ!”। ਬਦਨ ਪ੍ਰਪੁਲਤ ਅੱਸ਼੍ਹ ਬਹਿ ਬਾਰੀ। ਬਹੁ ਬਿਖਾਦ ਤੇ 

“ਇਥੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਉ ਵਾਲੀ ਸੇ ਸੇਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ਨਹਾ ਤੋ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ੫ਏ ਹਨ ਬੈਰਾੜ (ਜੋ ' 
ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ) । ਵ(ਗਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੀ ਪਰ ਡਲੋ 
ਨੇ) ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਕੇ ਲੰਗਰ (ਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ) ਅੰਦਰ ਹੀ _ਕਰਵਇਆ । “ਸੂਰਜ ਦੀ 
ਲਾਲੀ ਵੇਲੇ । “ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪਾਕੇ (ਬੜੀਆਂ) ਦੁਖੀ ਟੋਈਆਂ । ੬ਨੱਬਟਆਂ (ਰਸ੨) 
ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤਰ ਬਤਰ ਹੋ ਰਿਹ/ ਹੈ । [ਮੈਸ:, ਪਰਿਪਲੂਤ] । 



`` - ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੭੭) ਐਨ ੧ । ਸੰਸੂ ੨੦; 

ਬਯਾਕਲ ਭਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਇਕ ਪੁੱਤਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਨ ਪੂਰਨ । ਭਯੋ ਸੁ ਹਤਿ 
ਕਰਿ ਸ਼ੱਤਨਿ ਚੂਰਨ । ਕਿਮ ਧੀਰਜ ਪਾਵਹਿ `ਵਖਿਯਾਰੀ । ਦੀਨ ਮਨਾਂ 
ਬਹੁ ਰਦੌਤਿ ਲਢਾਰੀ ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਤਿਸ ਰੀਤਿ । ਰੁਦਤਿ 
ਨਿਕਫ ਦੁਖ ਬਯਾਕਲ ਚੀਤ । ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਧੀਰਜ ਵੀਨਿ ਹਟਾਈ । “ਕ੍ਕੋਂ 
ਨਾਹਕ ਦਖ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਈ ॥੧੯॥ ਤੋਹਿ ਪੁੱਤ ਬਡ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ । ਗਯੋ 
ਸ਼ੂਰਗ ਦੇਵਨ ਤੇ ਸਾਦਰ । ਜਗ ਮਹਿ ਜਸ ਅਧੰਡ ਕੋ ਪਾਵ।ਜਨਮ ਲਾਭ 
ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ ॥੨੦॥ ਅਸ ਬੀਰਨ ਕੀ ਜਨਨੀ ਜੋਇ । ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ 
ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਸੋਇ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਸਜਾਨ ਨ ਠਾਨਤਿ । ਜਗਤ 
ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕੜੋਂ ਨਹਿ ਜਾਨਤਿ ॥ ੨੧ ॥ ਨਿਤ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਪਾਇ' । 
ਸੋ ਕਿਮ ਬਿਰਹਿ ਪਿਖਤਿ ਬਿਨਸਾਇ/ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਬਾਲਕ ਲਘ ਜੋਇ। 
ਦਿਨ ਢਿਨ ਪਤਿ ਦੀਰਘ ਤਨ ਹੋਇ॥ ੨੨॥ ਤਰੁਨ ਅਵਸਥਾ ਲਗੋ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਣਾਮ" ਸਰਬਬਾ ਕਾਲਾ । ਪੁਨਹਿ ਸੁਪੈਦ ਕੇਸ ਹੁਇ 
ਜਾਇੰ। ਛੀਜਹਿ ਦੋਹਿ ਜੁਵਾਂ ਬਿਨਸਾਇ”ਂ ॥ ੨੩॥ ਜੀਰਣ ਬਨਹਿ 
ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਇ। ਸਭਿ ਕੇ ਰਿਦੇ ਬਿਦਤ, ਦਿਗ ਜੋਇ!। ਬਾਲਕ ਤਦੁਨ 
ਬਿਰਧ ਕੇ ਕਾਲ”। ਅਟਕਤਿ ਨਹੀ' ਭਖਤਿ ਨਿਤ ਕਾਲ ॥ ੨੪॥ ਇਸ 
ਮਹਿ ਪੀਤਿ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜੇਤੀ । ਬਿਨਸਨ ਬਿਥੋ ਇਥਾ ਵਧਿ ਤੇਤੀ । ਅਸ 
ਤਨੁ ਪਾਇ ਸਕਾਰਥ ਲਾਵੈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਹਿ ਸੋ ਨਹਿ ਆਵੈ॥੨੫॥ 
ਕਹਾਂ ਅਨੰਦ ਬਿਲੋਦ ਅਨਾਸ਼ਾਂ । ਤਹਾਂ ਆਤਮਜ ਤੇਰੋ ਬਾਸਾ“। ਉਚਿਤ 
ਨ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਤਿਸ ਹੇਤੁ। ਗਜਾਨ ਗਤੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਲਿਹੁ ਚਤ॥੨੬॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਰੁਦਤਿ ਹਣਾਈ । ਤਉ ਨ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨ ਜਾਈਂ । 
ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਡੱਲਾ ਚਲਿਆਯੋਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ ॥ ੨੭॥ 
੬ ਪਿ ਗੁਸਾਈ'!ਥਸਹਿੰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਈ । 
ਸਦਨ ਪ੍ਰਬਕ ਇਨ ਹਿਤ ਕਿਯ ਖਾਲੀ । ਕਰਹਿ ਬਾਸ ਕੋ ਤਹਾਂ ਸੁਖਾਲੀ? 
॥ ੨੮॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਬੂਛਿ ਲਿਹੁ ਇਨ ਕੋ । ਬਸਹਿ ਤਹਾਂ ਜਹਿਂ 
ਭਾਵਤਿ ਮਨ ਕੌ? । ਤਬਿ ਡੱਲਾ ਦੋਨਹੁਂ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 

"ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਜਵਾਨੀ । ₹ਲੋਟੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਨ । ਚੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਵਿਚ । 'ਓਥੇ ਤਰੇ ਪੁੜ 
ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ । “ਪਾ:-ਛੀਣਹਿ ਤੇ ਪਰਣਮਤੇ ਜਾਇ । ਇਹ ਹੁਕਮ, ਇਹੋ 
ਸਿੱਖਯਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਪਾਕੇ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰੇ, 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸਜ । (੬੦੭੮) _ ਸੈਨ ੧ । ਔੰਸੂ ੨6. 

ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ ॥੨੯॥ “ਚਲਹੁ ਮਾਤ ਜੀ ਦੁਰਗ ਕਿ ਅੰਤਰ । ਬਿਰਹੁ ਭਲੋਂ 
ਸਖ ਲਹਹੁ ਨਿਰੈਤਰ । ਮੋਰ ਕੁਟੋਬ ਸਕਲ ਕਰ ਜੋਰਹਿ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਸੇਵਹਿ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਹਿ ॥ ੩੦॥ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹਮ ਸਭਿ ਕੌ ਕਰੀ- 

ਅਹਿ । ਅੰਤਰ ਉਤਰਹੁ ਭਲੋ ਬਿਚਰੀਅਹਿਾ'। ਦੋਨਹੁੰ ਸੁਨਿ ਭਾਖਜੋ ਪਿਖਿ 

ਖਲੋ “ਪਰੁ ਕੋ ਪਗਨ ਬਿਥੈ ਹੀ ਭਲੋ ॥ ੩੧॥ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ 

ਨ ਢਾਹਤਿ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਤੇ ਹਮ ਪਿਖਿਨਿ ਉਮਾਹਤਿ?। ਕਿਤਿਕ ਫਰਕ 

ਕਰਿ ਸਿਵਰ ਉਤਾਰਾ । ਤੈਬੂ ਤਨਜੋ ਕਨਾਤ ਮੜਾਰਾ ॥੩੨॥ ਸੁਤ ਸ਼ੋਕਾ- 
ਰਤਿ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ । ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ ਜੁਤਿ ਬਿਰ ਅੰਦਰ । ਡੱਲਾ ਕਰਿ 
ਅਗਾਰ ਬਿਧਿ ਨਾਹ । ਥਾਰ ਪੁਚਾਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨਾ॥੩੩॥ ਪੰਚ ਦਿਵਸ 
ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਬਿਤਾਏ। ਅੰਤਰ ਦੇਗ਼ ਬਨੈਂ ਸਭਿ ਖਾਏ । ਦਿਵਸ ਖਸ਼ਟਮੇ 
ਪੂਭੁ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਦੇਗ਼ ਬਾਨ ਲਿਹੁ ਵਹਿਰ ਬਨਾਯੋ” ॥ ੩੪॥ ਪੁਨ ਡੱਲੋ 
ਕੌ ਕਿਯ ਸਮੁਬਾਵਨ । “ਲੈਗਰ ਬਨਹਿ ਨਿਕਟ ਹਮ ਖਾਵਨ । ਘਲੋ 

ਭਾਉ ਹਮ ਨੇ ਤਵ ਦੇਖਾਂ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨੀ ਸੇਵ ਵਿਸ਼ੇਖਾ! ॥ ੩੫ ॥ 

ਸੁਨਿ ਭੱਲੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । “ਮੋਹਿ ਕ੍ਟੇਬ ਸਮਾਜਹਿ ਸਾਰਾ। ਦੁਰਰ੦ 
ਧੈਨੁਹਹਯ;ਮਹਿਖਿ ਉਦਾਰਾਂ । ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਭਿ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰਾਂ ॥ ੩੬॥ 
ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸੈਂ ਦੇਗ਼ ਬਨੰ ਹੋਂ।ਲਿਹੁਸ਼ਰਧਾ ਪਿਖਿ ਜਬਿ ਲਗ ਦੈਹੋਂ।ਘਰ 

ਮਹਿੰ ਅੰਨ ਆਪ ਕੋ ਸਾਗਾ । ਕਰਿਹੋ ਸਿੰਘਨਿ ਸਹਿਤ ਅਹਾਰਾ? ॥ ੩੭ ॥ 

ਪਠ ਗੁਰ ਭਾਖਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ । ਬਨਹਿ ਦੇਗ਼ ਬਾਹਰ ਅਬਿ ਸਾਂਰੀ।ਝੇਰੋ 

ਭਾਉ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਅਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਸਾਚ ਹੀ ਕਹੈਂ#” ॥ ੩੮ ॥ ਨਜਗੀ 

ਬਨਨ ਵੇਗ ਬਡ ਬਾਹਿਰ । ਅਚਹੈ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਛੁਧਤਿ ਸੁ ਜ਼ਾਹਰ। ਸਭਿ 

ਬੈਰੜ ਚਾਕਰੀ ਪਾਵੈਂ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੋਜਨ ਕਗੰਹਿ ਸੁ ਖਾਵੈਂ ॥ ੩੯॥ 

ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰੀਤਿ ਬਿਤਾਏ । ਪੁਨ ਡੱਲਾ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਏ । 

੪ਸਿੰਘਨ ਸਹਤ ਸਕਲ ਬੈਰਾੜ । ਕਰੌਂ ਆਪ ਹਿਤ ਤਯਾਰ ਅਹਾਰ ॥੪੦॥ 
ਅੰਤਰ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰੋ।ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਸਰਬ ਹੀ ਧਰੋਂ?। ਇਮ ਕਹਿ 

'ਖੜੋਤਾ ਦੇਖਕੇ । “( ਮਾਤਾ) ਮਂਦਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ( ਵਿਯੋਗ ) ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹਨ । 

੧ਜ਼ਰਨ ਪਾਵਣੇਂ ਕਰੋ ।ਪਵਿੱਤ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ । __ "ਕਿਸੈ ਤੈ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੈ 
_ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਠਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਖੇਚਲ ਦਾ ਲਿਹਾਂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਵੱਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕਾਖਯ 06) ਦੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਲੋੜ) ਚਾਹੀਏ 



ਸਰ ਰੁ[ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੭੯ ) ਸੈਲ ੧ । ਅੰਨ ੨੧ 

ਕਰੈ ਬਹੁ. ਭਾਂਤਨਿ ਤਜਾਰਾ । ਕਰਵਾਇਸ ਬਰ ਸ੍ਰਾਦ ਅਹਾਰਾ ॥ 8੧ ॥ 
ਮਧੁਰ ਸ਼ਨਿਘਧ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰਯੋ । ਇੰਦ ਨਰਨ ਮਿਲਿ ਤਯਾਰ ਸੁ ਧਰਜੋ । 
ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ ਗਯੋ ਲੈ ਅੰਤਗਪੰਗੰਤ ਗਨ ਬੈਠਾਇ ਨਿਖੈਤਰ ॥ ੪੨ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਚੌਂਕੀ ਡਸਵਾਈ । ਸ੍ਰੇਤ ਸਜਨਿ" ਤੇ ਉਪਰ ਛਾਈ । ਸਭਿ 
ਕੇ ਬੀਚ ਬਿਰੇ ਗੋਸਾਈਂ' । ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਘਰ ਬਿਖੈ _ਬਿਠਾਈ ॥ ੪੩॥ 
ਸਹਿਤ ਬਿਰਾੜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾਏ । ਸਭਿ ਕੇ ਹਿਤ ਅਹਾਰ ਗਨ ਲਯਾਏ।ਭਲੀ ' 
ਗੈਤਿ ਤੇ ਪਰਸਨ ਲਾਗੇ । ਥਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁ ਆਗੇ ॥੪੪॥ ਤਿਮ 

ਰ ਜੁਗ ਥਾਲ ਪੁਚਾਏ । ਦਾਸੀ ਬਿੰਦਨ ਲੇ ਕਰਿ ਖਾਏ । ਜਥਾ ਜੋਗ 
ਸਭਿ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਚੁਰਾ ਪਠਾਯੋ” ॥੪੫। ਇਕ 
ਤੁਰੈਗ ਬਹੁ ਮੋਲ ਦੁਸ਼ਾਲਾ । ਭੇਰ ਰਜਤਪਣ ਸ਼ਤ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਦੇ ਕਰਿ 
ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਗੀੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਖੁਸ਼ੀ ਲੀਨ ਆਨੰਦ ਮਨ ਪਾਈ ॥ ੪੬॥ ਦ੍ਰੈ 
ਮਾਤਾ ਕੌ ਤੈਵਰ ਦੋਇ । ਬਨ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਾਗੇ ਜੋਇ। ਦੀਏ “ਪਚਾਸ 
ਰਜਤਪਣ ਤਬੈ । ਭਏ ਪ੍ਰਮੈਨ ਅਚਵ ਕਰਿ ਸਬੈ ॥ ੪੭॥ ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਹੁੱਚੇ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਸੰਘ ਬਿਰਾੜ ਸਕਲ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਡਲੈਂ ਕਹੁ ਬਹੁ 
ਭਾੰਤਿ ਸਰਾਹਾ । ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਉਮਾਹਾਂ ॥ ੪੮॥ ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਥਮ ਸੋਨ 'ਡੱ ਲੈ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਲਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੦ ॥ 

੨੧, [ਚੇਝੇ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਦ ਵਰ । ਦਲਪਤ । ਦਾਲ ਦਾਸ । ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੰਸ਼] । 
ਵੌਹਗਾ ॥ ਇਸੀ ਤੀਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਬਸੇ ਲਰਨਿ ਹੈਗਾਮਾਂ ਛੋਰਿਦ। ਕਮਰਕਸਾਂ _ 
ਖੋਲਕੋ ਬਿਰੇ ਸੁਖ ਕੋ ਲਹਿ ਸਭਿ ਓਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ 
ਤਿਸ ਕੋ ਧਰਜੋ। ਭਏ ਨਢਿੰਤ ਰਿਪੁਨਿ ਬਲ ਹਰਜੋ । ਪਸਰੀ ਸੁਧਿ ਸਭਿ 
ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ । ਆਵਨ ਸੈਗਤਿ ਲਗੀ ਹਮੇਸ਼॥ ੨॥ ਅਰਪਿ ਅਕੋਰਨ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈਂ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਤੁਰਨ ਪੁਰੈ। ਲਗੈ ਦਿਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ 
ਰ/ਵਹਿੰ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਆਵਹਿੰ ॥ ੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਚੜ੍੍ ਅਖੇਰ ਕੋ 
ਚਾਲੇ। ਮੈਗੀ ਸਿੰਘ ਅਟੂ ਢਤਿ ਜਾਲੋ । ਜਬਿ ਡੋਰੇ ਤੋ ਨਿਕਸੰਨ ਲਾਗੇ । 
ਕਹਜੋ ਸੱਦ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਗੇ ॥੪॥ 

6ਬਿਹੋ ਕਟੇੱਦੀ ਵੋ ਸਤਿਰੁਰ ਰੌ ਬਿੰਦ ਇੰਘ ਮਾਰੀ । ਸੋਹਣੀ ਦਾਹੜ। ਬੀਬੀ 
ਪੱਗੇ । ਗੋਤ ਵੜਾਇਚ ” ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੇ£।ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਜੇ ਇਕ ਫਲ ਲੱੱਰੋ? । 

ਸੁਠਿ ਸਾਹਿਬ ਤਿਸਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਿ । ਮੁਸਕਾਨੇ ਭਾਖਜੋ “ਕਹੁ ਢੇਰ” । 
'ਪੇਜ਼ਨੀ । ੨ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕੌਜੋਗ ਦਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡਕੇ। ____ <੫੪-ਵਚਾਇਣ। 



(੨ ਪਗ ਮੂਰਜੇ। ( ੬੦੮੦ ) ਸੈਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੧. 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਮਪੂਰਬ ਗਾਵਜੋ ਜਿਸੀ ਪ੍ਕਾਰਾਂ॥ਪ।ਬੁਝੀ 
ਪੁਭੂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਈਉਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਗਰਾਮ ਬਸਾਈ?? । ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ 
ਜਿਦੀਜ | ਸੁਨੀਜੈ।ਚੱਬਾ ਮਾਝ ਦੇਸ਼ ਜਨੀਜੈ॥੬॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣ 
ਪਾਸੇ। ਤੀਨ ਕੋਸ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਬਾਸੇਂਤਹਿੰ ਤੇ ਮੈੰ ਆਈ ਧਰਿ ਆਸਾ । 
ਜਾਚਨ ਪੁੱਤ ਆਪਕੇ ਪਾਸਾ॥੭॥ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਨ ਮਾਂਗਯੋ ਗਯੋਸੱਦ ਬਿਥੈ ਤੁਮ 
ਸਨ ਕਹਿ ਦਯੋ । ਦੂਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਈ । ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਰਨ 
ਤਕਾਈ'॥੮॥ਸੁਨਿ ਪਰ੍ਭੁ ਹੁਕਮ ਦਾਸ ਕੋ ਕਹਜੋ“ਮਸ ਅਰ ਕਲਮ ਆਨਿ 
ਅਬਿ ਚਹਜੋ । ਲਯਾਯੋ ਤੁਰਤ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿ ਦੀਨ।ਸਿਖ ਨੇ ਦੋਬੇ ਹਿਤ ਕਰ 
ਲੀਨ॥&ਗੁਰ ਬੋਲੋ“ਇਕ ਸੁਤ ਤਹਿ ਦਯੋ॥ਕਾਗਤ ਪਿਖਤਿ ਸਿੱਖ ਲਖਿ 
ਲਯੋ।ਮਹਾਰਾਜ ਦਏ ਸਾਤਾ ਕਯੋ ।ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਦੇਕ ਸੁਤ ਦਯੋ।੧੦।ਸਨਿ 
_ਪੂਭੁ ਕਹਯੋ “ਸਪਤ ਹੀ ਹੋਹਿ । ਆਇ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਚਮੋ ਮੋਹਿ” । ਲੈ ਕਾਂਗਤ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਹਰਖਾਈ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ, ਸਦਨ_ ਸਿਧਾਈ ॥ ੧੧॥ ਸਮਾ 
ਘਾਇ ਸੁਤ ਸਾਤ ਉਪਾਇ! । ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਬਹੁ ਬਿਦਤਾਦਿ । 
ਪੁਨ ਉਦਿਆਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਧਾਰੇਦਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤ ਮ੍ਰਿਗਨਿਨਿਹਾਰੇ 
॥੧੨॥ਠਹੀਂਅਖੇਰ ਕਹੁ ਤੇ ਪਾਵਾਤਬਿ ਸਿੰਘਨ ਸਨਪੁਭੂਅਲਾਵਾ/ਕਿਹ 
ਸਿਖ ਨੇ ਕੰਘਾ ਨਹਿ ਕਰਯੋ ? ਜਿਸ ਤੋ ਨਹਿਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਪਰਯੋ॥੧੩॥ 
ਸਨ3ੋ ਸਭਿਨਿ ਇਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਨਾ। “ਮੈਂ ਕੌਘਾ ਕੇਸਨ ਨਹਿ ਕੀਨਾ? 
ਹੁਕਮ ਕਰੋ “ਅਬਿ ਭੀ ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਤੂਰਨ ਬਨ੍ਹੁ ਸੁਚੇਤ ਮਿਲੀਜੈ”_ 
॥ ੧੪॥ ਤਤਛਿਨ ਤਿਨ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਰਿ ਲੀਨ' । ਸੈਗ ਮਿਲਾਇ ਪਯਾਨੌ 
ਕੀਨ । ਪਨ ਉੱਦਯਾਨ ਬਿਖੈ ਸਥਿ ਵਿਰੇ । ਪਿਖਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਮਾਰਨ ਕਰੇ 
॥ ੧੫ ॥ ਹਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਿ ਕੋ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਐਸੇ ਬਠਿ ਆਯੋ। 
ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ ਸਕਲ ਪਰਕਾਰੇ । ਚਢਨ ਸਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੬ ॥ 
ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹੁਇ ਜ'ਤੇ । ਨਹਿੰ ਦੋਨਹੁੰ ਬਿਨ ਕਹੂੰ ਪੁਯਾਤੋ$”। 
ਯ੍ਰਕੁੰਘ) ਕਰ ਲਿਆ। “ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ 
ਕਰਨ । _”ਇਹ ਗਿਰਾਂਵ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਦਾ. 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਗਰਾਣਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, , ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਸ ਠਾਮ ਦਾ ਰੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । _7ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਨੇਗ ਜੇ ਛੇ₹” ਸਮਹਬਾਂ ਸਨ ਦੋਇਆ 

ਸੀ ਉਸ ਲਈ ₹ਈ ਰਾਸ ੬ ਮੰਸੂ ੫੪। `$ਇਹ ਬੀ ਸਾਝ ਏਬੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਵਾਹਿਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ 
ਢਰਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਮਤਿ ਸਿੰਘ ਹਨ। 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੬੦੮੧ ) _ ਸੈਲ ੧। ਅਨਊ੨੧. 
ਸਕੈ ਸਖ ਸਭਨ ਦੂ ਮਾਨੀ । ਜਥਾ ਆਪ ਸੀ ਬਦਨ ਬਖਾਨੀ।੧੭॥ 
ਆਇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਝੇਰੇ। ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਇ ਸਥਿਰੇ ਸਵੇਰੇ । ਬੈਠੜੋ 
ਨਿਕਟ ਖਾਲਸਾ ਆਇ।ਦਰਸਹਿ ਸੈਗਤਿ ਫਲ ਕੋ ਪਾਇ ॥ ੧੮ ॥ #ਦਧਿ 
ਜੋਂ ਦੀਰਘ ਘਟ ਕੋ ਭਰਯੋਲੇ ਇਕ"ਆਨਿ ਦਰਸ ਕੋ ਕਰਨੋ।ਬੂਝਨ ਕੀਨ 
€ਬਸਹਿ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਮੂ $ ਤੋਹਿ ਪਿਤਾ ਅਰੁ ਤੁਵ ਕਯਾ ਨਾਮੂ ?”॥ ੧੬॥“ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸਕਲ ਬਤਾਈ/ਮੌੜ ਰ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਬਸੋਂ ਗੁਸਾਈ'!ਪਿਤਾ 
ਭੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਤ ਭਯੋ । ਦਲਪਤਿ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਧਰਿ ਦਯੋ? ॥ ੨੦ ॥ ਭੋ 
ਪ੍ਮੈਠ ਕਦ” ਹੇਰਿ ਬਿਸਾਲਗਕ੍ਰਿਪ ਕਰਤਿ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। “ਜੋ ਕਰਿ 
ਭੀਮ! ਆਤਮਜ ਭਯੋ । ਤਬਹਿ ਦਲਨ ਕੀ ਪਤਿ ਪਦ ਲਯੋਂ?॥ ੨੧॥ 
ਦੀ ਰਖਹਿਂ ਜਿਠਾਈ/ । ਤੋਂ 
ਐਸੂਰਜ ਭੀ ਵਧਹਿ ਮਹਾਨਾ । ਮਾਨਤਿ ਰਹਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਨਾੰ ॥੨੨॥ 

ਸਮੈਂ ਬੈਠਨ ਤਬਿ ਕਰਯੋਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਸਦਨਚਲਿਪਰਯੋ।ਦਿਨ 
ਦੈ ਚਾਰਿਕ ਬੈਧੀ ਸਿਰ ਪਰ । ਡੋਮਨ ਕੋ ਗਾਵਨ£੯ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ॥੨੩॥ 
ਸੋ ਦਸਤਾਰ ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ ਦੀਨਿ । ਮੂਰਖ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰ ਨ ਕੀਨ।ਨਹਿੰਗੁਰ 
ਸਹਿੰਮਾ ਮਨ ਮਹਿੰ ਆਇ । ਖਾਲੀ ਰਹੜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਪਾਇ ॥੨੪॥ 

__ ੱਭਾਈਭਗਤੂ ਕਾ ਇਕ ਪੋਤਾ।ਦਜਾਲਦਾਸ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉਦੋਤਾ।ਕੁੱਚੋ 
ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਥੈ ਤੋ ਗਯੋ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਨੌਮੂਹੀ ਭਯੋ ॥੨੫॥ ਕੁਛਕ 
ਰਜਤਪਣ ਭੋਟ ਚੜ੍ਹਾਈਬੈਠਯੋ ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਰਭੁ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਚਲਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਰ੍ 
ਫੁਰਮਾਨ ਬਖਾਨਾ।-ਦਯਾਲ ਸਿੰਘ-ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਪ੍ਮਾਨਾ”॥ ੨੬॥ ਖੰਡੇ 
ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰਹ। ਬਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਹੁ । ਕੋਸ਼ ਕਾ 
ਕੀ ਰਹਤਿ ਰਖੀਜੈ । ਮੀਣ ਮਸੈਦ ਮੇਲ ਨਹਿੰ ਕੀਜੈ ॥੨੭॥ ਸ਼ਸਤਨਿ ਕੋ 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਧਰੀਅਹਿ । ਵਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁ ਉਚਰੀਅਹਿਂ। ਸੁਨਿ 
ਕੈ ਕਮਦਿਲ ਹੋਇ ਉਢਾਰੀ।(ਸਿੱਖੀ ਹਮਹੁਂ ਕਦੀਮੀ ਧਾਰੀ ॥੨੮॥ ਪਿਤਾ 
ਪਿਭਾਮਾ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋਰੇ । ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਬਿਦਤੇ ਜਗਤ ਬਡੇਰੇਅਬਿ ਮੈਂ 
ਨਈ ਰੀਤਿ ਕਯਾ ਧਾਰੋਂ।ਨਿਜ ਬਡਿਅਨਿ ਕੋ ਪੰਥ ਮੈਭਾਰੌਂ ॥੨੯॥ ਸਭਿ 
ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤ ਹੀ ਰਹੈ । ਦਾਸ ਕਦੀਮੀ ਅਪਨੇ ਲਹੇਭਈ#ਮਾਰਬਲ 
ਭਵ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਲਿਆਕੇ । “ਂਭੀਲ । ਕੱਦ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਟਾਖਯ ਪੁਰਾਤਨ ਬਲਵਾਨ 
“ਭੀਮ” ਵਲ ਹੈ । ਦਲ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ । “ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਏਗਾ। 
#ਭੂਮੀਂ ਦਾ ਗਾਊਣਾ।”ਦੁ੨੩0ਘ ਹੁਣ ਇਹ(ਨਾਮ) ਮੰਨੇਣਾ ਕਰੋ। “ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ 



ਪ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਖੂਝਆ । (੬੦੮੨) ਐਨ ੧ । ਅੰਹੂ ਕੇ੧. 

ਅਬੈ ਬਡੋਰੀ । ਪਹੁਲ ਲੋਠਿ ਨ ਉਚਿਤਾ ਮੇਰੀ” ॥੩੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਕਹਿ ਪੁਨ ਸਮੁਬਾਯੋ। “ਹਮ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਚਲਾਯੋ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਬਿਥੈ 
ਸੁਖਦਾਂਇਕ । ਰਾਜ ਤੋਜ ਜੁਤਿ ਹ੍ਰੈ ਰਿਪੁ ਘਾਯਕ ॥ ੩੧॥ ਤਿਸ ਜਹਾਜ 

ਪਰ ਝਵਹਿ ਜੁ ਆਇ । ਕੀਟੀ ਤੋਂ ਗਯੈਦ ਬਨਿ ਜਾਇ। ਜੇ ਸਯਾਲ ਸਮ 
ਸਭਿ ਤੇ ਡਰੈ। ਬਨ ਸਿੰਘ' ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੁ ਧਰੈ॥ ੩੨॥ ਯਾਂਤੇ ਤੂੰ ਭੀ ਧਾਰਨ 
ਕਰੀਅਗਿ।ਰੀਤਿ ਮਸੈਦੀ ਨਾਂਹਿਨ ਧਰੀਅਹਿ) ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਬਚਨ ਹਟਾਵਨ 
ਕੀਨਾ । ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਪਰ ਨਹਿਨ ਪਤੀਨਾ॥ ੩੩ ॥ €ਅੰਬਿ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 
ਰਹਿ ਐਸੇ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹਮਰੇ ਜੈਸੇ? । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਸਰਾਪ ਤਬਿ 

ਦੀਨਾ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਚ ਬਾਰਨਿ ਕੀਨਾ ॥੩੪॥੪ਹਮ ਤੋਂ ਨਹਿ ਪਾਹੁਲ 

ਤੈਂ ਲਾਈ । ਅਪਰ ਬੁੱਧਿ ਹਠਿ ਤੇ ਦਿਵ ਕਈ । ਘਮਿਲਹਿ ਦੂਹੜੇ ਜਬਹਿ 

ਹਮਾਰੇ। ਤਿਨ ਤੋਂ ਕਰਿਹੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰੇ ॥ ੩੫॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਕਾਲ ਦਾਸ 
ਭਾ ਗੌਨ । ਕੋਭਿਕ ਢਿਰ ਮਹਿ ਗਮਨਜੋ ਭੌਨ । ਪਸਚਾਤਾ੫ ਕਰਤਿ ਝਲਿ 

ਗਯੋ ।-ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਬਿਰਸ ਬਹੁ ਭਯੋ-॥੩੬॥ ਤਬਿ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰੁਖ਼ ਨ 
ਮਿਲਾਯੋ। ਨਹਿੰ ਸਾਦਰ ਕਬਿ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯੋ । ਭਗਤ ਕਾ ਮਸੈਦਾ 
ਧਰਿ ਨਾਮੂੰ। ਨਾਂਹਿਨ ਗਮਨੇ ਇਸ ਕੋ ਧਾਮੂ ॥ ੩੭ ॥ ਭਗੜੂ ਸੁਤ ਗੌਰਾਂ 
ਇਕ ਭਯੋ । ਤਿਸ ਤੋ ਦਕਾਲਦਾਸ ਉਪਜਯੋ[` । ਭਗਤੂ ਸੁਤ ਦੂਸਰ ਭਾ 
ਜੀਵਣ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਨਿਕਟ ਦਿਯ ਜੀਵਣ ॥ ੩੮ ॥ ਬਿੱਪੂ ਪੁੱਤ ਰੂ ਕੋ 

੧੩ੋਰ । “ਹਟਾਵਣਾ ਕੀਤਾ । ₹ਭਾਵ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ । “ਪਾਣ ਦਿੱਤੇ। #ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਮੈਦਹਾਰ ਜੀਵਨ 
ਦਯਾਲਦਾਸ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ । ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ) 

ਇਹੋ ਮਨੋਰਥ ਪੂਜਜ ਬਣਨ ਦਾ ਬਾਰਨਾ ਮਮੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ,ਮੇਵਾ ਕਰਨੀ/ੰਸੰਘ 
ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਦੇ ਪਦਾਰਬ ਨੂੰ ਭਲੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ,ਨਿਰਬਾਹਮਾਤ੍ਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਬਾਠੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਣਾ ਇਹ ਬੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਸੇਵਾ 
ਗੁਰਧਮੀ ੀ ਸੇਵਪਰ ਗਾਉਣ ਯਾ ਕਿਲਅੂਲ ਯਾ ਘਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੈਕਮੀਜੀਵਨ ਧਰਲੈਣਾਂ 

ਭਾਈ ਭਰਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਟ ਨੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ੍ਰਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ; ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦਾ 
ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਇੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਤ੍ਰ ਕੈਂ ਥਲ ਪੜੀ 
ਉਦਯ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਸੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ `ਜੀਨੇ ਇਹ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰੌਬ ਰਚਿਆ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਈ 2 ਟੱਕੋ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ । 



ਹੋ ਘੂਰ ਪ੍ਰੜਾਘ £ੂ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੮੩ ) ਜੈਲ ੧। ਸੰਨ ੨੩ 

ਤਬੈ ਜਿਵਾਯੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਬੋਸ ਅਧਿਕ ਬਿਰਧਾਯੋ । ਗਰਾਮ ਚੱਕ ਤਿਸਾਂ ਮਹਿ 
ਕਰਿ ਬਾਸਾ । ਸੋ ਚੱਲ ਕਰਿ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਸਾ ॥੩੯॥ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ 
ਤਿਨ ਲੀਨੀ । ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਚੀਨੀ । ਗਮ ਸਿੰਘ ਇਕ 
ਨਾਮ ਧਰਾਯੋ । ਦੂਸਰ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੪੦ ॥ ਇਕ ਮਾਤਾ ਤੇ 
ਫੋਨਹੁੰ ਭਾਈ । ਦੋ ਬਿਮਾਤ ਤੋਂ ਦੇਉ ਬਤਾਈ'। ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਤਖਤ 
ਬਿੰਘ। ਸੁਤ ਜੀਵਣ ਚਾਰੋਂ ਜਨ ̀  ਸਿੰਘ ॥੪੧॥ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ 
ਇਨਕੋ ਬਾਸਾ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਰਹੈਂ' ਗੁਰ ਪਾਸਾ । ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਬਿਤਾਏ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ॥ ੪੨॥ ਨਰ ਨਾਰਨਿ 
ਕੀ ਭੀਰ ਹਮੇਸ਼ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਿਲਹਿੰ ਵਿਸੇਸ਼ । ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀ 
ਆਨਿ ਅਕੋਗਕਰਹਿੰ ਸਮਰਪਨ ਜੁਗ ਕਰਿ ਜੋਰਿ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਥਮ ਐਨੇ “ਭਗਤ ਸੁਤ ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕ ਇੱਸਤੀ ਅੱਸੂ ।੨੧॥ 

੨੨, [ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ । ਭਾਰੋ । ਭੱਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ । ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇਂ ਕਹਯੋ“ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਵ ਗਾਮ । ਉਤਰੈ 
ਇਕ ਦ੍ਰੈ ਨਿਸਾ ਤਹਿੰ ਦੋਖਹਿੰ ਕਸ ਅਭਿਰਾਮ”?॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ 
ਬੋਲਕੋ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਸੁ ਤਬੈ।ਪਸਿਕਤਾ ਘਨੋ ਦੇਸ਼ ਇਤਿ ਸਬੈ। ਤੀਖਣ ਤੇਜ 
ਤਪਨ ਕੋ ਪਾਇ । ਜਹਿੰ ਕਹਿਂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਤਪਤਾਇ ॥ ੨॥ ਬਹੁਰ ਸਮੀਰ 
ਅਧੀਰਜ ਵਾਰੀ”। ਕਰਹਿ ਉਡਾਵਨ ਗਗਨ ਮਝਾਰੀ । ਬਹੈ ਬੇਗ ਤੇ ਬਹੁ 
ਦੁਖਦਾਈ । ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਸ ਥਾਈ”॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਜੋ 
“ਕਰੀਜਹਿ ਤਯਾਰੀ। ਚਲਹਿ, ਬਿਲੋਕਹਿੰਗੇ ਇਕ ਬਾਰੀ?। ਸੰਨ ਕੈ ਹੁਕਮ 
ਗਾਮ ਸਿੰਘ ਗਯੋ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਦਯੋ ॥ ੪ ॥ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰਿਤੁ 
ਮਹਿ ਸਰਦ ਸਥਾਨਾ । ਲਗਜੋ ਬਨਾਵਨ ਜਾਨਿ ਮਹਾਨਾ। ਕਰ ਬਾਰਨ 
ਚਹੁ ਓਰਨ ਓਟਾ। ਰਾਖਜੋ ਬੈਠਨ ਹਿਤ ਬਲ ਛੋਟਾ ॥ ੫ ॥ ਸਿਕਤਾ ਮੋਫਾ 
ਬੀਚ ਬਿਛਾਵਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਲ ਤੋਂ ਛਿਰਕਾਵਾ । ਕੋਰੇ ਕੁੰਭ ਨੀਰ ਭਰਿ 
_ਕਚਿਕੇ। ਬਹੁ ਸੀਤਲ ਦੀਨੇ ਵਿਚ ਧੰਰਕੇ ॥੬॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕਰਿਕੈ 
ਤਯਾਰੀ।ਨੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤੁ ਸੁਧਾਰੀ। _ਹ[ਢਿਕ ਸਿਖ ਗੋਦੜੀਆ ਜਿਸ 
"ਮਤਰੇਈ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾੰ ਕਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨ:- “ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਣਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਹਨੇਰੀ । ਇਸ 
ਥਾੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। “ਪਾ:=ਚਕਿਤਸੇ।ਸਾਖੀ ਪੋ:ਦਾ ੫੮ “ਚੱਕ”ਹੈ । ਠੀਕ ਨਾਮ 
“ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ 'ਹੈ,ਦੇਖੇ ਐ੩੨ ਅੰਕ ੬ । 7ਇਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ । ਏਹ ਚਾਦ ਜੀਵਣ ਦੇ ਰੇਤੇ ਹਨ, 
<ਤ੍ ਨਹੀਂ।੮ਤ੍ਰ ਮੈਤ ਦਾਸ ਹੈ,ਕਵੀ ਜੀ ਜੀਵਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੁਤ੍ਰ ਆਪ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਜੋ । ਚਲਾਣੇ 
ਮਗਰੋਂ ਜੈਮਿਆ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧੦ ਅੰਸੂ ੧੮ ਅੰਕ ੧੮ । ਕੋਹੁਣ ਗੋਦੜੀਏ ਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ 
ਪਿਛਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਨਹਾਂ' ਹੈ । 



| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੬੭੮੪) ਲੀਨ ੧। ਲੰ£ ੨੨, _ 

ਨਾਮੁ । ਜਿਸਕੇ ਬਰਿਤ ਮਹਾਂ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥7॥ ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ ਆਵਤਿ 

ਭਯੋ। ਭਗਤੁ ਪੁੱਤ੍ਰਨਿ ਢਿਗ ਰਹਿ ਗਯੋ । ਗੌਰੇ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕਾਰ ਲਗਾ। 
ਕੂਪ ਨੀਰ ਕੌ ਚਰਸ” ਵਹਾਯੋ॥ ੮॥ ਅਪਰ ਸੇਵ ਜੋ ਕਹੈ ਕਮਾਵੈ। 
ਕਰਹਿ ਜੇਬ ਲਗਿ। ਜਹਾਂ ਲਗਾਵੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਘਾਸ ਬਾਢਿਬੇ ਲਾਯੋ । 

ਦਹਿਸਿਰ ਤੋਲ ਬਾਜਰਾਂ ਲਯਾਯੋ” ॥੯॥ਚਰਬਤ ਸੇਰ ਏਕ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ” । 
ਘਾਸ ਬਵਹਿ ਨਿਤ ਮਿਟਹਿ ਸੂ ਨਾਂਹੀਦਸ ਦਯੋਸਨ ਲਗਿ ਢੇਰ ਲਗਾਏ। 
ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਭਾ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ॥ ੧੦॥ ਨਿਕਟ ਤਾਲ ਜਲ ਪੀਵਨ 

ਕਰੈ । ਰਿਦੇ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰਿ ਧਰੈ । ਜਾਇ ਬਿਲੋਕਯੋ ਹਰਖਤਿ ਭਏ । 
ਲਾਵੇ ਸਕਣ ਆਨਿਬੋ ਕਏ ॥ ੧੧ ॥ ਪੁਨਹਿ ਲਯਾਇ ਘਰ ਪੀਸਨ 

ਲਾਯੋ । ਪੀਸਤ ਰਹੈ ਨ ਮਨ ਡੋਲਾਯੋ । ਜਪੁਜੀ ਬਾਰ ਦਿਕੀਸ ਉਚਾਰੈ। 

ਕਰ ਪਗ ਸੋਂ ਕਿਤ ਕਾਰ ਸੈਭਾਰੈ ॥੧੨॥ਪੁਨ ਦਾਸੀ ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਲਾਈ। 

ਪੀਸਹਿ ਆਪ ਸੁ ਬਰਜਿ ਹਟਾਈ” । ਭਗਤੁ ਸੁਤ ਜੀਵਣ ਇਕ ਬਾਰੀ । 

ਕਿਸ ਰਾਹਕ ਕੋ ੜਿਰਕਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੧੩॥ ਗੋਦੜੀਆਂ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਨਿਵਾਰੈ । “ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ ਇਸ ਕੌ ਬਹੁ ਮਾਰੈਂ॥ਸੁਨਿ ਜੀਵਣ ਬੋਲਯੋ ਰਿਸ 

ਹੋਈ(ਰਾਜ ਸਾਜ ਕੀ ਸੁਧ ਕਯਾ ਤੋਹੀ॥੧੪॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਡਾਢੀ” ਲਾਤ 
ਪ੍ਰਹਾਰੀ । “ਕਯੋਂ ਨਹਿੰ ਪੀਸਨ ਕੀ ਕਰਿ ਕਾਰੀਂ'। ਕਹਿ ਗੋਦੜੀਆਂ “ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨ ਧਾਰੇ । ਰਿਦੇ ਰਾਜ ਅਹੈਕਾਰ ਅਵਾਰੇ' ॥੧੫॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲਗਜੋ ਕਾਰ 
ਕੋ ਆਈ । ਅਫਰਯੋ ਜੀਵਣ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਈ । ਜਬਿ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਕੋ 

ਆਏ। “ਸਰਾਪ ਦਾਸ ਦੀਨਸਿ' ਬਤਲਾਏ ॥੧੬॥ “ਹਮ ਤੇ ਭੀ ਵਧ ਸੇਵਕ 

ਹੋਯੋ। ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਕਨ ਤੇ ਸੁਖ ਖੋਯੋੰ । ਬਿਨੰ ਬਖਾਨਤਿ ਗੌਰਾ ਲਯਾਯੋ । 

ਜੀਵਣ ਕੇ ਜਬਿ ਹਾਥ ਛੁਹਾਯੋ॥੧੭॥ਗਯੋ ਅਵਾਰਾ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਮਿਲਿ 
ਸਗਰੇ ਤਿਸਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਗਾਏ “ਹਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਤੈਂ ਪਾਈ। ਵਧਜੋ ਅਧਿਕੇ 
ਖੂਨ ਭਾ ਦੁਖਦਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਜਹਿੰ ਇੱਛਾ ਬਿਚਰਹੁ ਤਹਿ ਆਪ । ਸ਼ਕਤਿ 

ਨ ਰਾਖਨ ਕੀ, ਕਹਿ ਸੁਪ? । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੇਛਾ ਹੀ ਗਮਨ ਕਰੇਤਾ । ਹਿਤ 
ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿਤ ਉਚਰੇਤਾ੯ ॥ ੧੯ ॥ ਭੋਜਨ ਖਾਇ ਕਰਭਿ ਗੰਹ ਕਾਂਰਾਂ । 

ਸੱਤਿਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਰ ਧਾਰਾਂ । ਅਪਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਬਾਂਕ ਉਢਾਰਾਂ । 

ਵਚਰਸਾ । ਤ(ਘਰੋਂ) ਦਸ ਸੇਰ ਬਾਜਰਾ ਤੋਲਕੇ ਲਿਮਾਇਆ । ਦਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਰ ਚਬਾ= 
ਉੱਦਾ ਸੀ । $ਭਾਵ ਢਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਹੜ ਦਿੱਤ ਆਪੇ ਹੀ ਪੀਹਵੇ । “ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ( ਸਾਡੇ 
ਪਾਸ) ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੰਕਵੈਂ ਜੇ ਤੂ) ਸ੍ਰਾਪ ਕਹਿ ਦੇੱਢਾ ਹੈਂ ।੬ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ 

'ਪ8 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (੪੧੧੧ । ਹਾ :-ਠਾਢੀ=ਖੜੋ ਹੋਕੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ (੬੦੮੫) ____ਸੈਨ ੧ ਆ ੨੨. 
ਤਾਤਕਾਲ ਸਵਲਜੋ ਬਹੁ ਬਾਰਾਂ ॥ ੨੦॥ ਨਿਜ ਘਰ ਬਸਜੋ ਪ੍ਥਮ ਹੀ 
ਬ੍ਕਾਹਾ । ਤ੍ਰੋ ਸੁਤ ਜਨਮੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਂਹਾਂ । ਇਕ ਦਿਨ ਗਯੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ 
ਔਰ । ਇਕ ਰਾਹਕ ਖੇਤਨ ਕੋ ਟੌਰ ॥ ੨੧॥ ਕ੍ਿਖਿ ਬਾਵਣ ਕੌ ਦਯੋ 
ਲਗਾਈ । ਸਭਿ ਬਾਸੁਰ ਲੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਖਬਰ ਨ 
ਲੀਨੀ ।ਸੈਧਾ ਪਰੀ ਜਾਟ ਮਨ ਚੀਨੀ ॥ ੨੨॥ ਕਹਯੋ “ਚਲਹੁ ਅਬਿ 
ਖਿਜ਼ਰੀ ਦੈ ਹੈਂ।ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਤੋ ਕਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹੈਂ।ਗੋਦੜੀਆ ਬੋਲੜੋ ਰਿਸ 
ਹੋਹੀ।“ਬਾਵਣ ਦੇਹ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਮੋਹੀ॥੨੩॥ ਤਬਿ ਤੋਂ ਭਯੋ ਜਾਟ ਦਖਿ- 
ਆਰਾ । ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਿ ਉਚ ਪੁਕਾਰਾ । ਲੋਕਨ ਕਹਜੋ “ਮਹਾਂ ਅਜ਼- 
ਮਤੀ । ਤਿਸ ਤੇਂ ਕਾਰ ਕਰਾਵਤਿ ਅਤੀ"॥੨੪॥ ਅਜ਼ਹੁੰ ਭਿ ਤਿਸ ਕੋ ਦਧੀ 
ਬੁਲਾਵਹੁ । ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਬਿਨਤੀ ਬਖਸ਼ਾਵਹੁ” । ਜਾਟ ਮਾਤ ਦਧਿ ਮਿਰਜ਼ਾਂ 
ਪਾਇ। ਧਰਿ ਆਗੇ ਸਭਿ ਦਈ ਖੁਵਾਇ॥੨੫।ਬਹੁ ਚਰਪਰੀ ਖਾਇ ਕਰਿ 
ਗਾਈ” । “ਸਰਪ ਖਾਇ ਤਤਛਿਨ ਤੁਝ ਮਾਈ?। ਰਾਤਿ ਬਿਥੇ ਦੋਨਹੁੰ 
ਮਰਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਤ ਉਠਜੋ ਕਿਤਹੁੰ ਗਮਨਏ॥੨੬॥ਕੇ ਤਿਕ ਦਯੋਸਨਿ ਵਿਰਿ 
ਬਹੁ ਥਾਇਂ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਜੋ ਪੁਨ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ । ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਤਿ ਸੁ ਕਾਰ 
ਕਮਾਵੈਜਪੁਜੀ ਪਵੈ ਗਰੂ ਗੁਰ ਧਯਾਵੈ॥੨੭॥ਇਕ ਦਿਨ ਖੇਤ ਬਿਥੈਂ ਚਲਿ 
ਆਯੋ । ਸਰਸੋਂ ਹੁਤੀ ਉਖਾਰਨਿ ਲਾਯੋਮਿਲਯੋ ਸਾਧ ਬੂੜਕੋ “ਕਯਾ ਕਰੈਂਊ। 
ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਮਹਿ ਚਿਤ ਕਉ ਧਰੈਂ ॥੨੮॥ ਬੋਲਯੋ €ਜਰਾਂ ਉਖਾਰੋਂ ਆਣੇ । 
ਪੁਨ ਲਗਿਬੇ ਕਹੁ ਨਾਹਿਨ ਬ੍ਂਛੇ । ਉੱਤਰ ਦਯੋ ਸਾਧ ਕੋ ਜਬੈ। ਗਮਨ 
ਜਥੋਚਿਤ ਕੀਨਸਿ ਤਬੈ ॥ ੨੯॥ ਤੈਂ ਨੰਦਨ ਪੂਰਬ ਜਨਮਏ । ਪਾਇ 
ਬਚਨ ਤਬਿ ਸਭਿ ਮਰਿ ਗਏ । ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਲੋਸ਼ ਜਿਸ ਮਨ ਮੈਂ। ਹੇਮ 
ਧੂਲ ਇਕ ਸਮ ਘਰ ਬਨ ਮੈਂ ॥੩੦॥ ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸੁਨਯੋ ਹਰਖਾਯੋ। 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਿਚਰਤਿ ਆਯੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਬਿਲੈਦ ਅਨੇਦੋ 
ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪੁਨਹਿ ਪੁਨ ਬੈਦਯੋ॥ ੩੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝਨ ਕਰਯੋ 
ਬ੍ਰਿਤੋਤ । ਲੋਕਨ ਕਹਜੋ “ਬਡੋ ਇਹ ਸੈਤਾੰ । ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ੪ (ਭੂ ਕੋ ਸੈਗ। 
ਕਰਕੋ ਬਤਾਵਨ ਜਿਮ ਚਿਤ ਹੋਗ ॥ ੩੨ ॥ ਰਹਤਿ ਭਯੋ ਸਿੰਘਨ ਦਲ 
ਮਾਂਹੀ।ਲੋਤਿ ਅਹਾਰ ਦੇਗ਼ ਤੇ ਖਾਗੇ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗਰ ਦਰਸ਼ਨ । 
ਕਰਤਿ ਨਿਤਾਂਪੁਤਿ ਦੋਸ਼ਨਿ ਧਰਖਨ” ॥ ੩੩ ॥ ਸਭਾ ਬਿਬੈ ਸਤਿਗੁਰ 
“ਬਹੁਤੀ । "ਕਹਿਆ । “ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ । ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਦਾ । 



ਪਰ ਗੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ ( ੬੦੮੬ ) ਐਲ ੧ । ਸਹ ੨੩, 

ਇਕ ਬੇਰਾ । ਕਹੜੋ “ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਹੇਰਾ' । #ਗੋਦੜੀਏ ਸਮ ਔਰ ਨ 
ਤਜਾਗੀ । ਗੂਢ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਂ ਲਿਵਲਾਗੀ॥੩੪॥ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਕਰਨਿ ਸਮ- 
ਰੱਥ । ਚਹੈ ਸੁ ਕਰੈ ਸਕਲ ਇਸ-ਹੱਥ/।ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 'ਏਮ ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨ॥ 
ਸੈਤ ਮਹਾਨ ਸਭਿਨਿ ਹੂੰ ਜਾਨਾਂ ॥ ੩੫ ॥__ ਮਿਲੀ ਮੁਕਤਿਸਰ ਭਾਗੀ 
ਮਾਈ। ਵਧੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਹਿ ਅਧਿਕਾਈ । ਰਹਿਬੇ ਲਗੀ ਵਿਰੀਬਰ 
ਸੋਈ । ਲਾਜ ਕਾਨ ਲੌਕਨ ਕੀ ਖੋਈ ॥੩੬॥ ਕਥਾ ਬੇਦ ਮਹਿ ਜਿਸ_ਕੀ 
ਅਹੈ । ਨਾਮ ਗਾਰਗੀ ਨਗਨ ਸੁ ਰਹੈ । ਪਰਮਹੈਸਨੀ ਬਡ ਅਵਧੂਤਾ । 
ਤਿਮ ਭਾਗੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਅਵਧੂਤਾ ॥ ੩੭॥ ਗਰਵੀ ਸਾਂਗ ਹਾਥ ਮਹਿੰ ਧਰੈ । 
ਸਦਾ ਅਨੌਦ ਏਕ ਰਸ ਬਿਰੈਂ । ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਨਗਨ ਜਬ ਰਹੀਂ । ਇਕ 
ਦਿਨ ਦੇਖਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਕਹੀ ॥ ੩੮॥ “ਸੁਨਿ ਮਾਈ ਭਾਗੇ ਸਚਿਆਰੀ । 
ਕਲ ਨੈਹਰਿ ਸਸੁਰਰਿ ਉਕਾਰੀ । ਪਰਮਹੈਸ ਆਵਸਥਾ ਪਾਈ। ਤੁਝ ਕੋ 
ਦੋਸ਼ ਨ ਲਰੀ ਕਦਾਈ ॥ ੩੯॥ ਰਹਨ ਦਿਗੈਬਰ ਤਬ ਬਨਿ ਆਈ । 
ਇਕ ਰਸ ਬਿਰਿੱਤਿ ਭਈ ਲਿਵਲਾਈ। ਤਨ ਹੈਤਾ ਸਭਿ ਰਿਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । 
ਪਾਯੋ ਪਰਮ ਰੂਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ॥ ੪੦ । ਤਉ ਸੈਗ। ਤੂੰ ਰਹਤਿ ਹਮਾਰੇ । 
ਪਹਿਰਿ ਕਾ, ਲਘ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰੇ'। ਊਪਰ ਚੀਰ ਚਾਦਰਾ ਲੀਜੋ । ਦੇਹ 
ਅਛਾਦਹੁ ਸਮਾ ਬਿਤੀਜੈ?॥ ੪੧॥ ਸੰਨ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਤਿਨ 
ਲੀਨਾ । ਬਸਤ ਸ਼ਰੀਰ ਅਛਾਦਨ ਕੀਨਾ । ਕਰ ਮਹਿੰ ਸਾਂਗ ਸਦਾ ਗਹਿ 
ਰਾਖਰਹੈ ਸੋਗ ਗੁਰ ਕੇ ਅਭਿਲਾਖ ॥ ੪੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ 
ਸੁਹਾਈ । ਬੈਠਜੋ ਡੱਲਾ ਨਿਕਟ ਗੁਸਾਈਂ। ਸੂਬਾ ਜੋ ਸਿਰ੍ਹਦ ਮਹਿ ਰਹੈ। 
ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਜਿਸ ਕਹੈ ॥੬੩॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧਿ ਤਿਲਵੈਡੀ ਸੁਨੀ । 
ਬਿਸਮਾਨਯੋ ਜੜ੍ਹ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ । ਬਡੇ ਬਡੇ ਰਚਿ ਜੋਗ ਅਖਾਰੇ । ਜੀਵਤਿ 
ਰਹਕੋ ਨ ਲਰਿ ਕਿਨ ਮਾਰੇ ॥ ੪੪॥ ਹਤਿ ਦੀਨਸਿ ਲਾਖਹੁੰ ਤੁਰਕਾਨਾ । 
ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਭਾ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨਾ । ਲਿਖਿ ਭੇਜੋ ਡੱਲੋ ਕੋ ਤਬੈ । ਗੁਰ ਕੋ 
ਪਕਰਿ ਦੇਹ ਇਤ ਅਬੈ ॥੪੫ ॥ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇਹਿ ਤੋਹਿ ਬਡਿਆਈ । ਗਹੋ 
ਅਚਾਨਕ ਦੇਹੁ ਪਠਾਈ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਚਮੂੰ ਆਨਿ ਕਰਿ ਭਾਰੀ । ਤੋਹਿ 
ਸਹਤ ਲੇ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਰੀ? ॥੪੬॥ ਸੋ ਕਾਗਦ ਆਯੋ ਪਢਿਲੀਨ । ਉੱਤਰ 

੧ਇਸਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । “ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ । _ “ਇਹ ਸਾਬੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ । 



ਰਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੦੮੭) ਐਨ ੧। ਅੰਠਥੈ, 

ਕੋ ਲਿਖਾਇ ਤਬਿ ਦੀਨਿ । “ਸੈਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਂਗੇ ਕਿਮ ਦੈਹੈਂ ਤੁਝ 
ਮਰੇ ਨ ਮਾਰੇ' । ੪੭ ॥ ਜੇ ਕਰਿ ਚਮੂੰ ਘਨੀ ਪੁਨ ਆਵੈ । ਮਾਰਿ ਕਿਤਿਕ 
ਹਮ ਤਜਿ ਪੁਰਿ ਜਾਵੈਂ।ਜਾਇ ਪਵੇਸ਼ੀ ਹ ਜੈਗਲਨ ਮਾਂਹੀ । ਜਹਾਂ ਨੀਰ ਹੁਇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂਹੀ ॥ ੪੮ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ੧ ਮਗ ਰਹੈ'ਗੇ ਸਦਾ।ਤੇਰੋ ਹੁਕਮ ਕਰਹਿੰਗੇ 
ਅਦਾ? । ਇਮ ਲਿਖਿ ਪਠਜੋ ਸੁਨਤਿ ਦੁਖ ਪਾਯੋ । ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਕੋ ਬਸ ਨ 

ਬਸਾਯੋ ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਥਮ ਐਨੇ “ਰੋਦੜੀਆ, ਭਾਗੋਂ 

ਪਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰੈ ਬਿੰਸਤੀ। ਅਸ ॥ ੨੨ ॥ 
੨੩, [ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਕੇ ਦੇਂਕ । ਦਕਾਲ ਦਾਸ । 

ਦੌਹਰਾ॥ਇਕਦਿਨ ਡੱਲੋ ਸੋਂ ਕਹਕੋ“ਹਮਰੀਚਾਹਿ ਮਹਾਨ।ਦੁਰਗ ਬਠਿੱਡੋ 
ਕੋ ਪਿਥਹਿਂ ਬਡੋ ਲਰਨ ਕੋ ਥਾਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਇਤ ਉਤ 

ਬਿਚਰੈ ਹੈਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਪੁਨ ਚਲਿ ?ਹੈਂਗਤਬਿ ਡੱਲਾ ਬੋਲਕੋ ਕਰ 

ਜੋਗਿ।“ਪਭੁ ਜੀ ਤੁਰਕ ਨ ਹੈ ਇਤ ਓਰ ॥ ੨॥ ਦੇਸ਼ ਮਵਾਸੀ ਜਲ ਬਿਨ 
ਸਦਾ । ਦੁਰਗ ਬਿੰਡਾ ਉਜਰ ਤਦਾ । ਪੂਤਬ ਬਸਜੋ ਭਯੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ । 

ਕੀਨਸਿ ਬਿਨੈਪਾਲ ਮਹਿਪਾਲਾ” ॥੩॥ ਬਿਚਰਹੁ ਜਥਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ । 

ਤੁਰਕ ਨ ਆਇ ਸਕੈ ਰਨ ਗਰਜ਼ੀ”। ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪ੍ਹ ਕਰਿ ਇਤ ਗੀ 
ਆਵਹੁ। ਬਸਿਬੇ ਅਪਰ ਨ ਚਿਤ ਲਲਚਾਵਹ? ॥੪॥ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੋ ਝ਼ਢੇ 

ਗੁਸਾਈਂ।ਸੰਘਨ ਚਮੂੰ ਸੇਗ ਸਮੁਦਾਈ। ਖੇਲਤਿ ਕਿਤਿਕ ਅਖੇਰ ਚਲੀਤੇ। 

ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੈਤੇ ॥੫॥ ਢੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈ ਕੋ ਜਹ॥ਰਾਮ 

ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਕਿਯ ਮਹਾਂ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਾ । ਕਰਹਿ 

ਨਿਹਾਲਸੇਵਕਨਿਜਾਨਾ॥੬। ।ਪ੍ਖਿ ਆਗਵਨਪਹੂਚਿ ਅਗਾਰੀ।ਗ੍ਰਾਮਨਰਨ 

ਪਦ ਬੇਦਨ ਧਾਰੀ । ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਗ ਅੱਗ ਹਰੈ ਚਾਲਾ। ਰਾਮ ਲਿੰਘ ਕਰਿ ਭਾਉ 

ਸਾਲਾ ॥੭॥ ਬਲ ਚਲਦਲ” ਤਰੁਵਰ ਕੋ ਭਰੇ। ਰਚੀ ਧੋਹ ਸੀਤਲਤਾ 

ਰ੯।ਤਹਿੰ ਥਿਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਉਤਾਰੇ । ਤਜ ੩ਰਗ ਕੌ ਅੰਤਰ 

ਬਾਰੇ ॥੯੮੯॥ ਸਿਕਤਾ ਮੋਟ ਸਲਲ ੩੨ ਤਾਲਾ । ਜਲ ਸੀਤਲ ਛਿਰਕਾਉ 

ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ । ੨ਅਦਾ, ਭਾਵ ਦੂਰ । ੧ਬਿਨੋਪਾਲ ( (ਨਾਮ) ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਨਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਭਕੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ । “ਪਿਪਲ ਬ੍ਰਿੱਛ ! £ਧੇਹ ਲਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । [ਥੇਹ =ਬੂਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬਰਿਛਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣ ਪਾਕੇਘਾਸ ਫੂਸ ਨਾਲ ਬਣਇਆ ਬੌੱਪੜਾ ] 

“ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਬੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ।' 



ਬਿਸਾਲਾ । ਕੋਵੇ ਘਰੇ ਭਰੇ ਗਨ ਧਰੇ । ਰੁਚਿਰ ਪੁਸੀਕ ਡਸਾਵਨ ਕਰੇ॥੯॥ 
ਆਸਤਰਨ ਸਿਤ ਸਹਤ ਨਿਹਾਰਾਂ।ਬੈਠਿ ਗੁਰੂ ਇਮ ਬਾਕ ਉਜ਼ਾਰਾ£ਸਨਿ 
ਬੇ'ਰਾਮ ਸਿੰਘ[ਕਹਿ ਜੋਈ” ।-ਤਪਤ ਬਿਸਾਲ ਗਾਮ ਹਮ ਹੋਈ-॥ ੧੦ ॥ 
ਕਰਯੋ ਬਿਲੋਕਨਿ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਸਮਾਨ । ਬਾਉ 
ਪਾਂਵਟੇ ਕੇ ਸਮ ਆਈ । ਗ੍ਰੀਖਮ ਕੀ ਸਭਿ ਤਪਤ ਮਿਟਾਈ! ॥੧੧॥ ਇਮ 
'ਸਗਾਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨੂ । ਭਦੇ ਸਥਿਰ ਸੁਠ ਦੇਖਿ ਸਥਾਨੂ । ਦੋਜ਼ 
ਕਰਾਵਤਿ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲ।ਥਾਲ ਪਰੋਸਿ ਲਾਇ ਤਤਕਾਲਾ ॥੧੨ ॥ ਮਨ 
ਭਾਵਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਕੁ ਜੀ ਖਾਇ । ਅਪਰ ਦੇਗ਼ ਸਭਿ ਕੋ ਬਰਤਾਇ । ਸੁੰਦਰੀ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦੋਇ । ਸਦਨ ਉਤਮਰਿ ਸੇਵ ਕਰਿ ਸੋਇ ॥ ੧੩॥ ਗੁਰ ਕੋ 
ਬਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਯੋ । ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਚਵਤੋ ਭਯੋ । ਜੁਗ ਮਾਤਨ 
ਕੋ ਦੋਨਹੁੰ ਥਾਲ । ਲੋ ਭਯਾਣੀਯੋਂ” ਨੌ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੧੪॥ ਸੀਤ 
ਪੁਸਾਦ £ਦਰੀ ਕੇਰਾ । ਸੋ ਅਚਵਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ 
ਕੋ ਲੋ ਥਾਰ । ਦਿਯੋ ਕੁਕਰਨਿ ਆਗੇ ਡਾਰਿ ॥੧੫॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੋਪ ਕਰਯੋ 
ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਕਹਿ ਭੇਜਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਹੀ ।-ਹਮ ਨੇ ਕਹਜੋ ਨਹੀਂ- 
ਤੁਮ ਲੋਹ ।-ਲੇ ਕਰਿ ਆਪ ਕਰੀ ਬਿਧਿ ਏਹੁ-॥ ੧੬ ॥ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਗ 
ਪ੍ਰਢੂ ਉਚਾਰਾ । “ਇਹ ਕਯਾ ਕੀਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ਦਾਰਾ?॥ ਹਾਬ ਬਦ ਬੋਲੜੋ 
ਤਿਸ ਕਾਲਾ । “ਇਸ ਕੋ ਭਯੋ ਨ ਗੋਤ ਕੁਨਲ ॥ ੧੭ ॥ ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਸੈਗ 
ਨਹਿ ਤਨ ਲਾਗਾ।ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਥਾਰ ਸੁ ਤਯਾਗਾ। ਢਯਾਲਦਾਸ 
ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭ ਆਗਵਨੂ । ਪੂਰਬ ਮਾਨਜੋਂ ਬਾਕ ਨ ਜਵਨੂ॥ ੧੮॥ ਭੁੱ ਚੋਂ ਤੇ 
ਸੋ ਚੱਲ ਕਰਿ ਆਯਗੁਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯਹੁ । ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਖਿ 
ਬੋਲੋ ਨ ਗੁਸਾਈਂ।ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਬੈੰਦਿ ਅਲਾਈ॥੧੯।“ਇਸ ਹੀ ਬਾੜੀ” 
ਕੌ ਪ੍ਰਭੁ ! ਏਹੋ । ਅਪਨੋ ਜਾਨਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਹੋਂ।ਤਊ ਨ ਖ਼ ਕਰ, ਕਛੁ _ 
ਨ ਬਖਾਨਯੋ।ਤਬਿ ਦੋਨਹੁੰ ਨੇ ਆਸ਼ੈ ਜਾਨ੧ੋ॥੨੦॥ਸਮੁਾਯੋ ਤਹਿੱਦਕਰਿਕੈ 
ਨਕਾਰੇ । “ਦੁਰਗ ਬ/ਠੈਡੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਧਾਰੋ । ਭੁੱਚੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਕੌ ਜਾਇ । 
ਤੂੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਇ॥੨੧॥ ਦੇਗ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਹੁ ਕਰੀਜੈ। 

2] 3੩ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੮੮) ਐਟ ੧। ਗੰਹੂ ੨, 

“ਚਿੱਟੇ ਆਸਤਰਨ ਸਹਿਤ (ਪਠੰਘ) ਦੇਖਿਆ । “ਹੇ । ਕਜੋ ਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ । “ਗਈਆਂ 
ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ । “ਜਿਸ ਨੇ , ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਭਾਵ _ਭਗੜਤੂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ । 
“ਭਾਵ; ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ । ੯ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ । ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਢੀ ਸਾਬੀ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪਭਾਘ ਖੂਰਜ । ( ੬੦੮੬) ਯੋਟ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੩ 

ਤਬਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਿਬੀਜੈ! । ਸੁਨ ਕਰਿ ਵੜ਼ਾਲਦਾਸ ਗਮਨਯੋ । 
ਭੋਜਨ ਪੁੰਜ ਤਕਾਰ ਕਰਿਵਯੋ ॥ ੨੨॥ ਸੈਧਕਾਂ ਭਈ ਗਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਹੀ । 
“ਰਲਹੁ ਪਭੂ ਉਤਰਹੁ ਘਰ ਮਾਹੀ।ਕਹਕੋ“ਇਹਾਂਹੀ ਬਸਹਿਂ ਸੁਖਾਰੇਆਛੋ 
ਥਾਨ ਪਸਿੰਦ ਹਮਾਰੇ” ॥੨੩॥ “ਕਰਹ ਗੁਰੂ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਾਵਨ । ਸਦਨ 
ਹਮਾਰੋ ਹ੍ਰੋ ਹੈਂ ਪਾਵਨ” । ਬਿਨੋ ਬਖਾਂਨਤਿ ਲੇ ਕਰਿ ਚਾਲਾ । ਇਕ ਬਿਮਾਂਤ 
ਇਸ ਕੀ! ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੨੪॥ ਸੂਖਮ ਖੇਸ ਸਪੈਦ ਅਛੇਰਾ । ਕੁਜ ਪਰ 
ਧਰਿ ਛਪਾਇ ਮਗ। ਹੋਰਾਂ।-ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਦਨ ਨ ਜਾਵੇਂ।ਇਤ ਆਵਹਿ 
ਗੁਰ ਅੱਗ ਚਵਾਵੇਂ-। ੨੫॥ ਇਮ ਉਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਬਿਰੀ ਅਗਾਰੀ ] 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ ਤਿਹਿ ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ । ਮੁਰੇ ਜਾਨਿ ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਜਬੈ। 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੋ ਬਚ ਤਬੈ ॥੨੬॥(ਇਤ ਆਵਹੁ ਇਤ ਆਵਹੁ ਸ਼ਰਾਮੀ! 
“ਚਲ ਤੂੰ” ਭਾਖਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । “ਹਮ ਭੀ ਆਏ, ਹੈ ਕੁਛ ਕਾਮੂ।ਹੋਰਤਿ” 
ਗਏ ਪੌਰ ੜ੍ਰਿਯ ਧਾਮੂ॥੨੭॥-ਲਖਕੋ ਪ੍ਰੋਮ ਮਮ-ਭਿਹ ਤ੍ਰਿਯ ਜਾਨੀਂ੧ਧਾਇ 
ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਲਪਣਾਨੀ । ਖੇਸ ਭੇਟ ਦੇ ਕਰਿ ਹਰਖਾਈ ।-ਖੈਨ ਪੈਨ 
ਗੁਰ-ਉਰ ਲਖਿ ਪਾਈ॥੨੮॥ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਿਸ਼ਿ ਪੁਨ ਆਏ।ਅੱਗੂ ਹੋਇ 
ਨਿਜ ਘਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ । ਘਰ ਪਰ ਕਾਚੋ ਹੁਤੋ ਝੁਬਾਰਾਂ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਚਾਹਜੋ 
-ਕਰਹਿੰ ਉਤਾਰਾ-॥੨੯॥ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਘਰ ਬਿਚ ਜਾਨਾ'। ਕਾਸ਼ਟ ਕੀ 
ਤਹਿ ਧਰੀ ਸੁਪਾਨਾ । ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿ ਜੋਇ । ਚਢਨਿ ਸੁਪਾਨ 
ਮ੍ਰਿੰੱਤਕਾ ਸੋਇ ॥੩੦॥-ਮਮ ਸ਼ਰੀਕ ਕੇ ਸਦਨ ਨ ਜਾਏਂ-। ਕਾਸ਼ਟ ਪੋਰੀ 
ਗੁਰੂ ਚਵਾਏ । ਊਪਰ ਚਢਿ ਅਵਿਲੋਕੀ ਜਬੈ।ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਯੋ ਤਬੈ॥ 
੩੧ ॥ ਇਹ ਕਯਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਕੀਨਾ ?। ਕਠਨ ਥਾਨ ਕੋ ਮਾਰਗ 
ਦੀਨਾ।ਕਰਤਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਿਤਹਿ ਚਢਾਏ।ਐਸੇ ਨਹਿ ਤੁਝ ਕੋ ਬਠਿਆਏ!” 
॥੩੨॥ ਬਸੇ ਰਾਤਿ ਕੋ ਤਿਸਹਿ ਚੁਬਾਰੇ । ਕੀਨ ਸਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਕਾਰੇ । 
ਉਤਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਕੀ ਸੌਪਾਨ । ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ ਜਾਨਿ ॥ ੩੩ ॥ 
ਪਲੀਘ ਡਸਾਇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾਏ।ਟੇਕੜੋ ਮਾਬ ਅਕੋਰ ਚਢਾਏ। ਇਕ ਬਾਲਿਕ 

"ਭਾਵ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤ੍ਰੋਈ ਮਾਤਾ । “ਬਾਂਹ ਤੇ (ਖੋਸ) ਰੱਖਕੇ ਛਪਾ ਲਿਆ (ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ) ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ । ਦਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਢਿਆਂ । “ਉਸ ਬੀਬੀ _ਨੇ` ਜਾਣ 
ਲਿਆ ਕਿ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ । “ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ (ਉਪਰ 
ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ) ਜਾਣ ਲਈ । 



'ੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । : ੬੦੬੪ ) ਨੋਨ ੧। ਸੱਟ ੨੩ 

ਤਿਨ ਕੋ ਤਬਿ ਆਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਅੰਕ ਬਿਖੈ ਬੈਠਾਲੋਂ' ॥ ੩੪॥ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਬਿਰਕਾ । ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਰਾਖਯੋ ਗਰ ਕਾਂ । ਬਸੜ੍ 

ਆਦਿ ਛੁਵਬੇ ਜਿਨ ਨਾਂਹੀ।ਕਰਹੁ ਅਵੱਗਤਾ ਅੰਕ ਬਿਠਾਹੀ”॥੩੫॥ ਕ੍ਹ੍ਯੋ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀ' ੜਿਰਕਨ ਬਾਂਛੋ । ਇਹ ਭੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਹੈ ਆਛੀਂ”। ਏਕ 
ਤੁਰੈਗਮਕੋ ਸ਼ਿੰਗਾਗਲਿਟੇ ਰਜਤਪਣ ਸ _ਕਰਧਾ।ਰ/੩੬॥ਰਾਮਾ ਸੰਘ ਇਹ 
ਤਬੈ ਉਪਾਇਨ । ਦਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌ ਧਰਿ ਸਿਰ ਪਾਇਨ” । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਮਨ 

ਬਾਂਛਤਿ ਦੀਨਿ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਹਯ ਮੰਗਵਾਵਨ ਕੀਨਿ॥੩੭॥ਭਏਅਰੂਢਨ 
ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ । ਗਮਨੇ ਕੇਚਿਤ ਕੋਸ ਅਗਾਰੇ।ਡੁੱਚੋ ਗਾਮ ਤੀਰ ਢਲ ਗਏ । 
ਤਹਾਂ ਤੜਾਰ। ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ ॥੩੮ ॥ ਤਿਮ ਮਹਿ ਪਾਨੀ ਕੁਛਕ ਮਲੀਨ। 

ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰੇਗਮ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਨ । ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਨ ਕਰਾਵਨ । ਹਯ ਕੀ 
ਗ੍ਰੀਵਾ ਕੀਨਿ ਨਿਵਾਵਨ । ॥੩੯॥ ਪਾਨੀ ਪਾਨ ਨ ਕੀਨ ਪਛਾਨ” ਸ਼ੀ ਮੁਖ 
`ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੈ ਬਖਾਨਾ। “ਹੈ ਮਸੈਦ ਕੀ ਇਤ ਬਦਬੋਇ । ਯਾਂਤੇ ਅਸ 
ਜਲ ਛਕਯੋ ਨ ਜੋਇ? ॥੪੦॥ ਗਮ ਬਿਖੈ ਸਿਖ ਤਬੈ ਪਠਾਘੋ।ਦਕਾਲਦਾਸ 
ਘਰ ਕੌ ਦਰਸਾਯੋ । ਬੈਠਯੋ ਹੁਤੋ ਆਨਿ ਤਿਸ ਕਹ3ੋ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਹੂੰ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਹਜੋ ॥ ੪੧॥ ਦਯਾਲਦਾਸ ਸੁਨਿਕੈ ਆਗਵਨੂ । ਤੁਰਨ ਗਮ- 
ਨਯੋਂ ਤਕਾਗਤਿ ਭਵਨੂ । ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਪਗ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ 
ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਬਖਾਨੀ ॥ ੪੨॥ #ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਜਹਿ ਇਤ ਡੇਰਾ । 
ਜਾਨਹੁ ਭਲੋ ਕਦੀਮੀ ਚੇਰਾ? । ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇ । “ਉਤਹੈਂ 
ਭਾਗੂ ਗਾਮ ਸੁ ਜਾਇ॥੪੩॥ਲਖਜੋ ਬਿੱਧ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ ।“ਤਯਾਰ 
ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੇਗ ਮਹਾਂਨੀਭੋਜਨ ਅਚਹੁਕਰਹੁ ਬਰਤਾਵਨ।ਪਾਵ/ਨ ਪਾਵਨਿ 
ਕਰਿ ਘਰ ਪਾਵਨ” ॥੪੪॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਭਨਯੋਂ “ਨ ਉਤਰਨ ਬਨੈ। ਗਮਨੈ” 
ਪੰਥ ਘਾਮ ਹ੍ਰੈ ਘਨੌਂ? । ਇਮ ।ਕਹਿ। ਅੱਗ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨ। ਦਾਲ ਦਾਸ ਤੇਂ 
੧੩ ਗੁਰੂ ਜੀ ? ` (ਆਪਣੀ)ਰੋਦ ਵਿਖੇ ਬਿਠਾਲਿਆਂ। “ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਏਠਕੇ। ₹ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ 
ਚੇਖੋਕੇ । $ਭਾਵ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਲਿਆ । (ਅ%) ਘੋੜੇ ਨੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ (ਸਗੋ) ਪਛਾਣਿਆ ਬੀ ਨਾ । 'ਪੌੜੇ ਨੇ । ₹ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਬ ਲਈ (ਫਿਰ 
ਬੀ) ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ( ਐ ) (ਦਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਨੇ) ਬ੮੩ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ( ਮੈਂ )੬ਢੇ, ਵੱਲ 
ਤੇਕੋ । ?ਚਰਨ ਪਾਕੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤ ਕਠੇ । “( ਹੁਣ ) ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਹਾਂ( ਵੇਰ ) ਬਦੁਤੀ ਧੁੱਪ ਹੋ ਹੋ . 
ਜਾਵੇਗੀ । #ਬੇਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਦੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ । 
1ਸਾਖੀ ਟੋਬੀ ਵਿਚ ਲਿ,ਖਆ ਹੈ !ਗਿਇੱਥੇ ਦਯਾਲਦਾਸ ? ਬਿਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਨ ਛਕਾਓ!, ` 



__ਘ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਰਜ।____ (੬੦੯੧) __ _ ਐਨ ੧) ਸੰਦ ੨, 
ਲੀਨਿ ਨ ਦੀਨ॥੪੫॥ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਮੈਗ ਉਬਾਚਾ । “ਬਿ ਉਪਚਾਂਰ 
ਕਰਹੁ ਇਮ ਚਾਚਾ ! ਸਕਲ ਅਹਾਂਰ ਤਿਹਾਂਵਲ ਜੋ । ਉਪਰ ਸਕਣ 
ਲਾਦ ਲਿਹੁ ਸੋਇ॥੪੬/ਗਮਨਹੁ ਸੈਗ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰੈਂ।ਲੋਹਿੰ ਦੇਗ਼ ਬੈਠਨਿ 
ਕੋ ਕਰੋਂ । ਗੁਰੂ ਬਿਰੁਖ ਤੁਮ ਸੋਂ ਲਖਿ ਮਹਾਂ । ਬਖਸ਼ੈਂ ਹੈਂ ਚਲੀਅਹਿ ਜਹਿੰ 
ਕਹਾਂ ॥੪੭॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਨ ਸਕਣ ਲਦਾਯੋ। ਕਰਿ ਕੈ ਤਕਾਰਸੈਗ 
ਚਲਿਵਾਯੋਆਗੈ ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਸੁਖ ਧਾਮੂ/ਡੇਰਾ ਕੀਯਸਿਭਾਗੂਗਾਮੁ/੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਰਰ ਪੰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਬੇ ਪ੍ਥਮ ਸੈਟੇ “ਬਠਿੰਡੇ ਗਮਨ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ£ ਨਾਂਮ ਤੀਲ 

ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸ੍ਹ ॥੨੩॥ ੨੩, [ਬਟਿੰਡਿਓਂ ਕਾਣ' ਦੇਉ ਕੱਢਣਾ | । 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਿਕੈ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ।ਗਏ ਵਠਿੰ ਡੇ 
ਦਚਗ ਕੋ ਦੇਖਕੋ ਜਾਇ ਮਹਾਨ ॥ ੧ ਚੌਪਈ ॥ ਗੁਰ ਬਹੀਰ ਮੈਂ' ਮਿਲਿ 
ਬਲਿ ਆਯੋ । ਗੋਦੜੀਆ ਜਿਹ ਨਾਂਮ ਕਹਾਯੋ । ਦਕਾਲਦਾਸ ਭਰਿ ਸਕਣ - 
ਖਹਾਰਾ । ਫਿਰੈ ਲਿਯੋ', ਨਹਿ ਅੰਗੀਕਾਗ'ਂ ॥ । ਡੇਰਾ ਕੀਯਸਿ ਗੁਰ ਭਗ!- 

ਵਾਨ । ਉਤਰੇ ਸਰਬ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਨਿ।ਨਿਸਾਂ ਪਰੀ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੂ ਪਾਨਾ । 

ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ ॥ ੩॥ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਖਰੇ । 
ਬਾਰੀ ਨਿਜ ਨਿਜ ਜਾਗੂਨਿ ਕਰੇ। ਅਰਧ ਰਾਤਿ ਮਹਿੰ ਕੈਨਜਾਂ ਆਈ । 
ਦੀਨ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ॥੪/ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਨੌਂ ਬਖਾਨੀ। “ਤੁਮ 
ਆਏ ਮਮ ਬ੍੍ਥਾ ਪਛਾਨੀ । ਜੈਗਲ ਦੋਸ਼ ਜਿਤਿਕ ਛਿਤ ਜੋਇ। ਧਰ 
ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਆਈ ਸੋਇ॥੫॥ਦੈਵ ਜੋਗ ਕਰਿ ਤੁਮ ਆਗਵਨ । ਸਗਰੋ ਦੇਸ਼ 

ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਰਵਨ੍ਹ। ਇਕ ਤੋਂ ਕਾਣੋ ਦੇਵ ਭਯਾਨਾ। ਬਸਹਿ ਦੁਰਗ ਮਹਿ 
ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ ॥ ੬॥ ਸੈ ਅਨਾਜ ਕੀ” ਬਧਨ ਨ ਦੋਤਿ । ਛੀਨ ਨਰਨ 

ਤੇ ਖਾਇ ਸੁ ਲੋਤਿ। ਇਸ ਕੌ ਕਰੋ ਨਿਕਾਸਨਿ ਜਈਂ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦੇਸ਼ 
ਬਸਹਿਗੋ ਸਬੈ।੭॥੫ਨ ਉਪਜਹਿੰਗੇ ਅੰਨ ਮਹਾਨੰ।= ਮ ਆਗਵਨ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਪਛਾਨੇਮਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਨਯਾਂ ਤੋਂ ਸਬੈ । ਧੀਰਜ ਦੀਨਸਿ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁ 
ਤਬੈ ॥੮॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਇ 

ਆਈ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇ ਵਿਵਾਨ । ਇਕ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸੈਗ ਮਹਾਨ 

॥੯॥ ਸੋ ਭੀ ਬਿਰਕੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਪਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰਕ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

“ਬਡੋ ਦਰਗ ਇਹ ਰਚਿਬੋ ਕਰਜੋ। ਬਡੋ ਦੇਵ ਵਿਚ ਥਾਸਾ ਧਰਯੋ ॥ ੧੦ ॥ 
ਯਨਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) ਲਿਆ ਨਾਂ (ਸੀਮਤ) ਦਿੱਤਾ ( ਭਾਵ ਛਕਾਇਆ ) । “ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ( ਮਗਰ 

ਮਗਰ) । ੧1 ਹਣਾ । ੯ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ । %੫੩-ਸੇ ਅਨਾਜ ਕੋ । 



ਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ।. _( ੬੦੯੨ ) ਐਨ ੧ । ਸੋ ੨੪, 
ਦੇਸ਼ ਉਜਾਰਨ ਮਹਿ ਜਿਹ ਆਸ਼ੈਕਹਹੁ ਤਿੱਪੂ ਕਿਮਤਿਸੈ ਨਿਕਾਸੈਂਮੈਸੁਨਿ 
ਪੰਡਿਤ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਨੇ । “ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਿਛ ਜਾਨਜੋਂ ॥ 
੧੧॥ਬੂੜ੍ਯੋ ਮੋਹਿ ਕਹੋਂ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਸੀ । ਰਚਜੋ ਦੁਰਗ ਇਹ ਮਹਾਂ ਮਵਾਸੀ । 
ਬਿਨੈਪਾਲ ਮਹਿਪਾਲ ਬਡੇਰਾ । ਰਫਯੋ ਦੁਰਗ] ਯਨ ਦੇ ਬਹੁੜੇਗ ॥ ੧੨॥ 
ਭਯੋ ਮਹੀਪ ਗੋਰੀਆਂ ਜਬੈ । ਇਸ ਸੈਂ ਭਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੋ ਤਬੈ। ਊਪਰ ਤੇ ਰ੍ 
ਬਿਢਾਰ ਤਿਨ ਦੀਨਾ । ਹੁੜੋ ! ਬਿਸਾਲ ਅਲਪ ਦਹ ਕੀਨਾ ॥੧੩॥ ਹਾਬੀ 
ਕੋ ਥਲਿ”ਦਿਹ ਇਸ ਥਾਨ । ਤੋਂ ਇਸ ਕੇ ਥਿਚ ਕਰਹੁ ਪਯਾਠ।ਦੇਵ ਆਦਿ 
ਜੋ ਅਪਰ ਸਨਾਤਿ” । ਸਭਿ ਚਲਿ ਜਾਹਿੰ,ਨ ਰਹੈਂ ਕਦਾਂਤਿ ॥੧੪॥ "ਬਿਨਾ 
ਦੀਏ ਬਲਿ;ਭੀ ਚਲਿ ਜਾਵਹੁ । ਹੋ ਸਮਰਥ ਜਿਮ ਚਹਹੁ ਬਨਾਵਹੁ । ਤ 
ਹਰਖ ਕਰਿ ਸਕਨ ਪਯਾਨੈਂ।ਬਲਿ ਕੋ ਲੇਤਿ ਸੁ ਭਲੋ ਬਖਾਨੈ”।੧੫॥ ਸ੍ਰ 
ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਕਹਾਂ ਅਬਿ ਹਾਥੀ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹਿੰ ਉਪਾਇ ਕੋ ਸਾਥੀ । ਹਾਥ 
ਆਇ, ਸੋ ਕਹਾਂ ਮੰਗਾਵੈਂ । ਦੇ ਬਲਿ, ਥਲ ਬਾਸੀ ; ਹਰਖਾਵੈ॥੧੬/ਸੁਨਿ 
ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ “ਨਹਿੰ ਜਿ ਮਤੈਗਾ । ਮਹਿਖ ਮੰਗਾਉ ਅੰਗ ਸਮ ਰੈਗਾ” । 
ਤਬਿ ਸ਼ਿੱਖਨਿ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । “ਨਮ ਬੈਗੇਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਸਥਾਨਾ ॥ 
੧੭ ॥ ਢੱਲਿ ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਮਹਿਖ ਕੋ ਲਜ'ਵਹੁ । ਤਹਿ ਕੇ ਮਲਕ ਸਕਲ 
ਸੁਨਾਵਹੁ।ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਕਾਲਮਰਾਹਕ ਖਰੇ ਪਿਖੇ ਤਹਿੰ ਜਾਲਾ 
॥੧੮॥ ਸਭਿਨਿ ਸੈਗ ਤਿਹ ਨਿਕਟ ਅਲਾਯੋ । “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਮਹਿਖ 
ਮੰਗਾਯੋ । ਬਲਿ ਕੋ ਦੇਹ, ਨਿਕਾਸਹਿਂ ਦੇਉ । ਸਭਿ ਕੋ ਭਲੋਂ ਹੋਇ ਲਖਿ 
ਭੇਉ! ॥ ੧੯॥ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਅਰ ਮਾਂਰਨਹਾਰਾਂ । ਜਾਣਨ ਕੋ ਦੁਖਦਾਨ 
ਉਦਾਰਾ।ਬੱਦਰੀ ਤਰੁ ਸੋਂ ਖਰੋ ਖਸੈਤਾ'ਜਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭੈ ਉਪਜੈਤਾ॥੨੦॥ 
ਮਤੇ ਮਤਾਇ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਜਾਨਾ । ਸਿੰਘਨ ਮੈਗ ਹਾਸ ਕੋ ਠਾਨਾ-ਜਬਿ 
ਛੇਗਹਿੰਗੇ ਬਲ ਤੇ ਮਾਰਹਿ'ਂਉਇਤ ਉਤ ਭਾਜਹਿਂ ਸਕਲ ਪਧਾਰਹਿੰ॥੨੧॥ 
ਖਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਹਿੰ ਇ ”-। ਸਿੰਘਨਿ ਸੈਗ ਊਚ ਤਬਿ ਕਹਾ । ਉਤ 
ਹੇਰਹੂ ਬਦਰੀ ਤਰੁ ਤਰੇ । ਖਰੋ ਮਹਿਖ, ਲਿਹੁ ਆਗੇ ਕਰੇ ॥੨੨॥ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ 
ਚ੍ਪਰੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ । “ਬਲੀ । ਬਰੂਤ ਪੇਤ । “ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀ ਜਾ ਸਕਦ ਹੋ, 
ਸਮਰੱਥ ਹੋ; ਜਿਵੇ' ਢਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪਰ) ੩੮ ਬੀ (ਜੇ ਬਲੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਢਲੇ ਜਾਣਗੇ (ਅਤੇ) ਬਲੀ ਲੈਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਗੇ । “ਬਲ ਦੇਕੇ ਬਾਂ ਵਿੱਚ 
ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਤ) ਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ । $ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕੈਗ (ਹਾਥੀ) ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂ । 
2੪ਹਿੰਦਾ ਸੀ । (ਮਚਾ) ) ਮਾਰੇਗਾ । ₹ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੬੦੯੩) __ ਐਲ ੧। ਯੰਸੂ ੨੪. _ 

ਤੇ ਹਮ ਨਾਹਨ ਰਾਥੈਂ” ।ਕਹਿ ਇਮ ਹਾਸ ਕਰਨ ਅਭਿਲਾਬ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ । ਬਲੀ ਮਹਿਖ ਜਹਿ ਖਰੋ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨੩ ॥ ਕਹਯੋ 
ਜਾਇ “ਰਰ ੜੋਹਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਚਲਿ ਆਗੇ; ਬਲਿ ਦੇ ਮਨ ਭਾਯੋ? । ਸੁੰਨ 

ਗਰ ਨਾਮ ਮਹਿਖ ਚਲਿ ਪਰਯੋਬਲੀ ਨਿਬਲ ਸਮ ਪਗ ਮਗ ਧਰਯੋ'॥੨੪॥ 

ਸਨੇ ਸਨੋ ਢਲਿ ਜਾਤਿ ਅਗਾਰੀ।ਤਿਮ ਖੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੀਰਾਹਕ 

ਹੇਰਤਿ ਹੋਇ ਹਿਰਾਨੇ । ਕਲਾਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਛਾਨ ॥੨੫॥ ਪਸ਼ਚਾੜਾਪ 

ਕਰਤਿ ਹੀ ਰਹੇ ।-ਹਸਿਬੇ ਹੋਤੁ ਹਮਹੁ ਕਯੋਂ ਕਹੇ-। ਉਚ ਉਠਾਵਤਿ 
ਮੁਖ ਕੋ ਗਯੋ । ਮਹਿਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਭਯੋ ॥ ੨੬ ॥ ਉਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ 
ਬਿਚ ਦੁਰਗ ਪਧਾਰੇ । ਅਧਿਕ ਉਤੈਗ। ਖਰੋ ਦਿ ਭਾਰੇ । ਸਨੌ ਸਨੰ ਚਢਿ 

ਸ਼ਿਖਰ ਸਿਧਾਰੇ । ਪੀਛੇ ਗਮਨੇ ਸੈਗਿ ਜਿ ਸਾਰੇ ॥੨੭॥ ਉਪਰ ਸੈਗ ਮਹਿਖ 
ਭੀ ਗਯੋ।ਸਭਿ ਮਹਿ ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਬਿਰ ਭਯੋ । ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ 
ਹੇਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਹੁਕਮ ਕਰਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ॥ ੨੮ ॥ “ਕਰਿ ਟਕਾ ਬਲਿ 

ਦਿਹੁ ਇਸ ਤਾਂਈ । ਬਹੁਰ ਨਿਕਾਸਹਿਂ ਦੇਵ ਇਥਾਈ”।ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ 
ਸੁਨਿ ਤਤਕਾਲਾ । ਖੈਂਚਿ ਨਿਕਾਰਯੋ ਖੜਗ ਕਰਾਲਾ ॥੨੯॥ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ 

ਕੋ ਬਾਹਕੋ । ਸੀਸ ਅਜਾਤ ਮਹਿਖ ਕੌ ਲਾਹ੧“ । ਪਰਜੋ ਮੁਨੋਰਨ” 

ਉਪਰ ਭਾਰੀ । ਦਿਏ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਮਰਨ ਸੁਧਾਰਜੋ 

ਅਪਠਿ ਭਲੌਰੇ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿ ਪ੍ਭੁ ਕਹਯੋ ਉਢੇਰੇ । “ਮਹਿਖ ਮਰੇ ਕੌ 

ਤਰੇ ਗਿਰਾਵੈ । ਬਲੀ ਏਕ ਦੁਤਿਯ ਨ ਕਰ ਲਾਵੈ” ॥੩੧॥ ਸਨਿ ਤੂਸ਼ਨਿ 
ਹੋਏ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਸਾਧ ਗੁਦੜੀਆ ਬੋਲਯੋ ਸੋਈ/ਹੁਕਮ ਹੋਇ ਤਰ ਇਸੇ 

ਗਿਰਾਵੇਂ । ਮੈਂ ਏਕਾਕੀ ਬਲ ਦਿਖਰਾਵੋਂ?। ੩੨ ॥ ਸ਼ਾਰਤ ਸਮਝਯੋ ਲਿਯੋ 

ਉਠਾਇ । ਊਚ ਮੁਨੌਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲਯਾਇ । ਤਰੇ ਬਗਾਵਿ ਦੂਰ ਕੌ ਗੇਰਾ । 

ਬਿਸਮਾਨੇ ਜਬਿ ਸਭਿ ਨੇ ਹੇਰਾ ॥੩੩॥ ਦਿਤਨੇ ਬਿਖੇ ਦੇਵ ਚਲਿ ਆਯੋ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । 

੬ਬਾਸਾ ਰੋਇੰਦਵਾਲ ਅਗਾਂਰੀ ॥੩੪॥ ਹਮਗੇ ਜਾਤਿ ਹਜ਼ਾਰਹੂੰ ਥਿਰੇਮਹਾਂ 

ਉਜਾਰ ਨਰਨ ਕੀ ਕਗੇਗ਼੍ਹੀ ਅੰਗਦ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 

ਚਲੀ ਚ ਨਿਰਬਲ (ਚ) ਵਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ।?ਇਸ ਤੇ । ਸਥਲ (ਜਾ) ੫3 > 
ਭਾਵ ਐਸਾ ਸਾਫ ਸਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਢੇ ਨੂੰ ਪਤਾਂ ਬੀ ਨਾਂ ਲੱਗਾ । ਦਬਨੇਰੇ ਤੇ । “ਇਕ 

ਬਲਵਾਨ (ਸੂੰਦੇ) ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ । 



1) ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੦੯੪ ) ਐਲ ੧। ਅਧ ੨੪ 
ਹਮਹੁਂ ਪਰ ਆਏ ॥ ੩੫ ॥ ਮੈਗ ਛਰੀ ਕੇ ਜਾਰਤਿ ਹਸੈਂ” । ਭਾਜੇ ਪ੍ਰੇਤ 
ਸਰਬ ਤਿਹ ਸਮੈਂ । ਗਰਭਵਤੀ ਤਬਿ ਮਾਤ ਹਮਾਰੀ । ਭਾਜਿ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਖੇਤ 
ਮਬਾਰੀ ॥੩੬॥ ਫਰਡਾ” ਲਗਿ ਜੁਵਾਰ ਕੋ ਮੇਟੇ । ਫੂਟਯੋ ਨੈਨ ਏਕ ਤਿਸ 
ਥੇਰੇ । ਦੁਤਿਯ ਕ੍ਰਾਤ ਜਨਮਜੋ ਤਬਿ ਔਰ । ਟੁੰਡਾ; ਟੂਫਯੋ ਕਰ ਤਿਸ ਠੌਰ 
। ੩੭॥ ਤਬਿ ਤੇ ਹਮ ਬਾਸੇ ਇਸ ਥਾਂਏ । ਮੈਮਤ ਸੌ ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਿਤਾਏ । 
ਇਭ ਭੀ ਬਸਨ ਦੇਤਿ ਕਯੋਂ ਨਾਂਹੀਊਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਹਮ ਚਲਿ ਜਾਂਹੀ??” 
॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਹੁਕਮ ਕੀਨਿ ਭਿਸ ਤਾਂਈ । “ਮਬਹਿ ਕਦੀਮੀ ਬਸਹ 
ਉਥਾਈ”। ਵਿਟਕੀ ਪੁਰੀ_ ਸਿਹ੍ਰੈਦ ਉਜਾਰਹੁ । ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾਰਿ ਸਤੁੱਦਵ 

_ ਭਾਰਹੁ ॥੩੯॥ਨਹਿੰ ਭਹਿੰ ਤੇ ਕੋਂ ਬਸਤਿ ਹਟਾਵੈਸਦਾ ਬਾਸ ਤੁਮਰੋ ਬਠਿ- 
ਆਵੈ । ਨਿਕਸਹੁ ਅਬਿ ਬਿਲੈਬ ਨਹਿ ਕੀਜੈ । ਇਹ ਸਭਿ ਹਮਰੋ ਦੇਸ਼ 
ਲਖੀਜੈ ॥ ੪੦ ॥ ਜੈਗਲ ਨਾਮ ਭਾਖਤੇ ਜੋਇ । ਆਨੰਦ ਘਨੋ ਮਾਲਵਾ 

- ਹੋਇ) । ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ “ਸੈਂ ਛੁਧਾ ਸਮੇਤ । ਪਹੁੰਚਜੋ-ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਇਸ 
ਹੇਤ ॥ ੪੧॥ ਹੁਕਮ ਅਘਾਵਨ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ । ਪੁਨ ਮੋਕਹੁ ਇਤ ਤੇ 
ਨਿਕਸੀਜੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤਿਹ ਕੇ ਸਾਥ ਬਖਾਨਾ। ਆਗੈ ਕਹਾਂ ਕਰਤਿ 
ਤੂ ਖਾਨਾ $ ॥ ੪੨॥ ਆਜ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਬਨਯੋ। ਸੁਨਿ ਕੈ ਦੇਵ ਗੁਰੂ 
ਸੈਗ ਭਨਯੋ । “ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਿਕੈ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਬਿਚਰੰਤਿ ਜਿਤ ਕਿਤ 

_ ਖਾਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੪੩॥ ਅੰਨ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਣ ਕੋ ਭੋਜਨ । ਦੇਖਤਿ ਵਿਰੋਂ' 
ਅਸ਼ੁਚ ਹੁਇ ਜੋ ਜਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਅਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਕਹੈਂ/ਤਿਨ ਤੇ ਫਛੀਨਿ 
ਖਾਤ ਹਮ ਰਹੈਂਦਂ ॥ ੪੪॥ ਆਜ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੀ ਮੋਹਿ ਨਿਕਾਰਹੁ । ਨਹਿੰ 
_ਕਿਤ ਤੇ ਕਰਿ ਲੀਨ ਅਹਾਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਯੋ “੪ਬਹਿ ਤੂੰ ਜਾਹੂ । ਹੈ 
ਮਸੂਰ ਪੁਰਿ ਤੁਮਰੇ ਗਾਹੁ ॥੪੫॥ ਤਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮੂ । ਸੈਧਯਾ 
ਕਹੁ ਸਿਰ੍ਹੈਦ ਕਰਿ ਧਾਮੂ' । ਸੁਨਤਿ ਹਕਮ ਕੋ ਕੀਨਿ ਪਿਯਾਨਾਂ । ਕਰਿ 
ਬੰਦਨ ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੋ ਮਾਨਾ॥੪੬॥ਸ਼ੀ ਪੂਭੁ ਕੀਨਿ ਭਿਸੀ ਥਲ ਡੋਰਾ[ । 
_ਬਿਸਮਤਿ ਲੋਕ ਸੁਨਤਿ ਜਿਨ ਹੇਗਾ । ਮਹਾਂਗਜ ਕੀ ਸਤੁਤਿ ਸੁਨਾਵੈਂ। 
“ਇਨ ਕੇ ਕਾਜ ਇਨਹੁ ਬਨਿਆਵੈਂਹੂੰ” ॥ ੪7 ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

`ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਬਮ ਐੱਨੇ “ਉ` ਨਿਕਾਸਨਿ” ਪ੍ਰੰਗ 'ਬਰਲਟ' ਨਾਮ ਚਤਰ ਰਰ ਬਸਤੀ ਬਰ ॥੨੪॥ _ 

#ਸਿਖਲਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ੍ਹ ਪਰਮੇਸੁਰਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਅੰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਥਾਂਦੇ ਹਨ । (ਕਿਨੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰ। ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰ ਬੀ ਹੈ। _ 

$ਵਿਸ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇ੧ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ੬੦੯੫ ਦ ਟੇਠ। 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੪9੯੫) __ ਸੈਨ ੧ । ਅੰ੪ ੨੫. 

੨੫. [ਸੱਸੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਬਠਿੰਤੇ ਦੀ ਕਥਾ । ਦਯਾਲਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ] । ਰਹ 

ਦੋਹਰ॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਰਾਤਿ ਕੋ ਬਿਰਿ ਪ੍ਰਸੀਕ ਪਰ ਸੋਇ । ਉਤਰੇ ਤਰੇ 

ਸੁ ਦੁਰਗ ਕੇ ਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਦੀ ॥ ਤਿਨ ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਕੋ 

ਗਾਯੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਰਾਗ ਬਸਾਯੋ । ਰਾਤਿ ਬਿਖੈ ਰਸ ਕੋ ਬਹੂ ਕੀਨਿ। 

ਬਿਰਿ ਪ੍ਰਯਕ ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪੁਬੀਨ ॥੨॥ ਢਿਰੈਕਾਲ ਲਗਿ ਗਾਵਤਿ ਜਹਜੋ। 

ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਜੋਂ ਆਛੇ ਮਨ ਲਹਜੋ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । 

ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਚੂ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੩ ॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਦਿਵਾਨ _ਲਗਾਯੋ । 
ਬੂਬਯੋ ਗੁਰੂ “ਰਾਤਿ ਕਿਨ ਗਾਯੋਊ? । ਸਿੰਘਨਿ ਕਹਜੋ “ਲਾਦ ਕੋ ਲੜਾਏ । 

ਉਸ਼ਟਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ; ਤਿਨ ਗਾਏ” ॥ ੪॥ “ਜਾਇ ਬੁਲਾਵਹੂ ਲਯਾਵਹੂ 

ਹਿ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸ ਗਯੋ ਤਿਨ ਪਾਹਿ। “ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਹੈ” ਚਲਿ ਸੋ 

ਆਯੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾੋ॥੫॥ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਭਨਹਿੰ “ਰਾਤਿ ਜਿਮ 

ਗਾਵਤਿ । ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਰਾਗ ਬਸਾਵਤਿ । ਬੈਠਿ ਇਹਾਂ ਅਬਿ ਗਾਵਨ ਕਰੋ। 

ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਕ ਰਸ ਧਰੋ? ॥ ੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਬੋਲਯੋ ਸੋਇ । 

੪੪ਬਿ ਤੋਂ ਗਾਯੋ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ। ਲਾਜ ਆਪ ਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਆਵੈ । ਸਮੁਖ 

`੍ਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬਣਕੇ ਨਾਲ ਸਢਾ ਬਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈਢਾ ਦੁੰਕ ਕੇ 

ਸਵੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਏਹ ਬਲ ਪੂਕ਼ਮ _ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੱਸਣੇ ਜੰਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ । 

ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਗੂਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਗਣ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਕ 

ਛੜੀ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਉੱਠ ਭਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਕ ਬਹਿਲੋ ।ਸੱਖ ਦੇ ਕੈਦ_ਪੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਦਸਮ ਗੁਟੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਛੁਭਾ ₹'ਦ ਹਨ, ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਓਸੇ ਗੁਦੂ ਜੀ, ਨੂੰ 

ਇਸ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ₹ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਾਣਾ ਦੇਉ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਂ । ਜੇ ; ਕਮ ਮੱਗੇ ਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ 

ਦੀ ੜੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਕਵੀ ਜੀ ਬੀ ਇਸੇ ਅੰਸੁ ਦੇ ਅੰਕ ੧੫ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਟੂ ਜੀ ਮਹਾਂ 

ਬਲੀ ਹਨ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਖਦੇ । ਫਿਰ ਤੱਕੋ ਉਹ ਵੁੱਖਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ 

ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਟੌਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਹ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਪੁਰ ਸਾਂਹ ਕਢ ਲਈ, 

ਤਦ ਸੋਚੋ ਸੈੰਢੇ ਦੀ ਬਲ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ $ ਬਲੀ ਸਫਲ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਦੇਵ ਕਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈੱ 

$ੱਢਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੱ; ਉਹ ਬਲੀ ਤਾਂ ਅਫਲ ਗਈ ਦਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਖਾਂ ਫੁਰਿਆਂ । ਸੇ 

ਬਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਬਟਕੇ ਆਦਿ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ₹ ਅਦਬ ਵਿਚ 

ਨੋਣਾ ਕਿਸੇ ਝਲੀਆਂ ਦੇ ਏਮੀ :1ਹਮਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪ,ਸਿੱਧ ਹੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਖੀ 

ਪੋਥੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੱਕ ਔੜ, ਇਉਂ' ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਦ ਜੀ ਵਿਕਾਣਾ ਭਾਲ 

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੰਗ ਦਾ ਸਮਾ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡੋਈ ਓਣ ਤੱਕੀਏ ਵਠਿੰਤੇ ਯਾ ਭਟਿੰਦੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 

ਨੂੰ ਝੀ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਭਿੱਠਾ ਭਾਲਿਆ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੦੬੬) _`__ਸੇਨ੧। ਉ 
ਬੋਲਿਬੋ ਨਾਂਹਿਨ ਭਾਵੈ” ॥੭॥ ਤਬਿ ਗੁਰ ਦਈ ਕਨਾਤ ਤਨਾਇ। 
ਸਭਿ ਕੇ ਓਟੈ ਤਾਂਹਿ ਬਿਠਾਇ। ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਗਾਯੋ । ਤਉ 
ਰਾਤਿ ਸਮ ਰਸ ਨਹਿ ਪਾਯੋ ॥ ੮॥ ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਿਯੋ ਨਿਹਾਲ । 
ਕਰੀ ਮੌਜ' ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਲ । ਸੱਸੀ ਪਰ ਕਿਹ ਤਰਕ ਉਠਾਈ । ਤਿਸ 
ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਕਰਜੋ ਗੁਸਾਈ ॥ ੯ ॥ “ਮੰਗੁਰ ਗਡੈ ਨ ਅਵਨੀ ਮਾਂਹੀ”। 
ਸਸੀਆਂ ਭਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂਹੀ'। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਤਮ ਬਡਹੁੰ ਬਡੋਰਾ । ਪ੍ਰਾਨ 
ਜਾਨ ਲਗਿ ਜਿਨਹੂੰ ਨਿਬੇਰਾ। ੧੦ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਬਿਰ ਭਏ । 
ਲਾਖਹੁੰ ਬਰਖ ਬਖਾਨੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ । ਸੇ ਤਤ- 
ਕਾਲੰ ਪਾਵਤ ਛੇਮ॥ ੧੧॥ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਫੋਕਟ ਸਭਿ ਜਤਨ. ਪ੍ਰੇਮ 
ਸੁਕਰਮਨਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਰਤਨ'ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਪ ਤਪ ਬਿਨ ਮਖ ਜੋਗਪਪ੍ਰਪਤਿ 
ਹੋਤਿ ਉਚੇਰੇ ਲੋਗ”॥ ੧੨ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਮੁਖ ਗਾਈ” । 
੧ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । '(ਤੁਹਾਬੋਂ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੰਗੁਲੀ ਨਹੀਂ _ਗਡੀ ਜਾਂਦੀ । ਤਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ । 
$ਸ਼ਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਮ ਰਤਨ ਹੈ । “ਜੋਂਗ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । 

“ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਸੀ ਪੂੰਨੂੰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ 
ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸੀ ਦਾ ਕੇਚ ਮਕਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪੂੰਟੂ 
ਬੜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਘਰਣੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਸੀ ਇਕ ਮਸੂਲ ਲੈਂਣ. ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ( ਜੋ ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ` ਸੀ ਪਰ ਉੱਢ ਉਹਦੇਦਾਰ ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਕ ਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨੂੰ 
ਦ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੂਲ ਦੀ ਹਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਦੰਤੂ ਸੱਸ ਮਗਰੇ ਗਈ 
ਕੇਚ ਮਕਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਸੀ “ਪੁੰਨੂੰ! (ਪੰ ਨੂੰ! ਕੂਕਦੀ ਮਰ ਗਈ । ਸੱਸੀ ਦੇ ਇਸ 
ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਤੇ 
ਤੀਖਣਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੀਖਣਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ । ਪਿਆਰ ਕਣੀ ਇਕ 
ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਸੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ` 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥਿਰ ਹੋ 
ਗਏ, ਨ ਗਰ ਤਹਿ ਸੀ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ _ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਤਨ, ਸਾਧਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਹਲ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸੇਸੀ 
ਪੁੰਨੂੰ ਦੀ ਪੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰ ਪ੍ਰਮਾਰਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁਬਣਾ ਪ੍ਯੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੈਲਾਂ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ? ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ _ਨਾਮ ਗਿਠਕੇ ਅੰਤ 
ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਗਾਵਨ ਪਰਭਾਤੀ” । ਸਿੰਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ 'ਸੱਸੀ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 
ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ “ਐਫ, ਜੇ. ਜੀ.? ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ੫੧ ਤੋਂ ੫੪ ਵੈਦ ਤੋਂ ਸੱਸੀ 
ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸਪਸ਼ਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸੱਜੀ ਬਿਵਾਹਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੀ 
ਪਤੀ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। 

“੦4 



ਸ੍ਰੀ ਦਰ ਪਤਾਘ ਸੁਰਜ। _( ੬੦ਢ੭) ਐਨ ੧ । ਅੰਹੂ ੨੫. 
ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ ਤਹਿ ਬਿਰੇ _ਗੁਸਾਈਂ। ਕਹਜੋ ਝਿਤੰਤ ਬਿਰਾੜਨਿ ਵੇਰ” । 
“ਬਿਨੈਪਾਲ ਨ੍ਰਿਪ ਚਵਜੋਅਖੇਰ੧੩॥ਜਬਿ ਉੱਦੇਯਾਨ ਬਿਖੈ ਚਲਿ ਗਯੋ 
ਕੌਤਕ ਏਕ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ । ਅਜ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਬ੍ਰਿੱਕ ਸੋਂ ਲਰੈ”। ਅਪਨੇ 
ਬਤਸ਼' ਬਚਾਵਨ ਕਰੈ ॥ ੧੪॥ ਬਲ ਅਜੀਤ ਬਡ ਲਖਯੋ ਮਵਾਸੀ”। 
ਅਪਨੇ ਸਚਿਵਨ ਸਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ।-ਸ਼ੀਘੁ ਦੁਰਗ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕਰੀਅਹਿ। 
ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਨਰ ਪੁੰਜ ਹਕਰੀਅਹਿ-।੧੫॥ ਨਰ ਖੋਜੇ ਨਹਿ ਪਾਵਤਿ 
ਘਨੋ। ਜਾਨਯੋ ਸ਼ੀਘ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਬਨੇ । ਭਾਗ ਹਾਕਮੀ ਜਿਤਿਕ 
ਅਨਾਜੇ। ਛੋਰਿ ਦੀਨਿ ਰਾਹਕ ਕੌ ਰਾਜੇ॥੧੬॥ ਤਿਤਿਕ ਮਿਰਿੱਤਕਾ ਦੁਰਗ 
ਪਵਾਈ । ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਰਨ ਬਠਿ- 
ਵਾਵਾ । ਅਧਿਕ ਉਤੋਗ ਮਵਾਸਿ ਚਿਨਾਵਾ॥੧੭॥ ਸਨੀ ਸੁਰੈਗ ਬੀਚ ਦਿਸ 
ਕੀਨ । ਗਢ ਭਣਨੇਰ ਲਗੋ ਚਿਨ ਦੀਨਿ£। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕੁਛ ਅਪਰ 
ਪ੍ਰਸੈਗ । ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ॥ ੧੮ ॥ ਭਏ ਤਜਾਰ ਅਗਲੀ 
ਭੁਨਸਾਰਾ । ਹਯ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਡਾਰਿ ਅਸਵਾਰਾਂ । ਉਲੈਘਿ ਪੰਥ ਕੇਤਿਕ 
ਜਥਿ ਆਏ। ਭੋਰਾ “ਸੈਮੀ” ਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਪਾਏ॥ ੧੯॥ ਤਹਿੰ ਕੋ ਨਰਨ ਆਇ 
ਕਰ ਜੋਰੇ । ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਅੱਗੂ ਅਕੋਰੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਪਦ ਝਦਤਿ 
ਸਾਰੇ। ਦੁਗਧ ਦਧੀ ਲੇ ਧਰਕੋ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਤ੍ਿਿਣ ਢਾਨਾ ਘੋਰਨਿ ਕੋ 
ਦੀਨਿ।ਰਸਤ ਪੁਚਾਈ ਦੇਗ਼ ਸ ਕੀਨ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ। 
ਪਰਾਤਿ ਭਈ ਚੰਵਿਕੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੨੧॥ ਆਨਿ ਦਮਦਮੇ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ। 
ਡੱਲਾ ਖ਼ਿਲਕੋ ਆਨਿ_ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਖੈਦਨ ਕਰੀ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ । 
ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਤਹਿ ਨਰ ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੨੨॥ ਦਯਾਲ ਦਾਸ ਸਕਣਾ 
ਭਰਿ ਜੋਇ । ਸੈਗ ਲਿਯੇ ਫਿਰਿ ਲਜਾਯੋ ਸੋਇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਅਰਜ਼ 
ਬਖਾਨੀ। “ਬਖਸ਼ਹੁ ਪੁਤੂ ਆਪਨੋ ਜਾਨੀ ॥੨੩॥ਆਦਿ ਤਿਹਾਵਨ ਅਧਿਕ 

` "ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੇ ਝ੍ਰਿਤ ਠੈਤ ਕਿਹਾ । ਸੂਈ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ (ਏ ਬੇ ਬਘਿਆੜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਬਝੱਚਾ । %(ਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹ) ਥਾਂ ਅਜਿੱਤ ਤੇ ਦੁਣ ਕਿਲੋ ਜੋਗ ਜਾਣਿਆਂ । [ ਮਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਿਲਾ ਬੀ ਹੈ, ਤਾਂਕੋ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ੧੭]। “ਜਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਰਾਂਜੇ ਦਾ ( ਰਾਜਾ ਟੋਣ ਕਰਕੇ ) 

'_ਹਿੱਥਾ ਸੀ। ₹ਭਫਨੇਰ ਕਿਲੇ ਤਕ ਸੁਟੌਗ ਚਿਣ ਦਿਤੀ । 
%ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪੁਗਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਬਟਿੰਡਾ ਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 

`ਹੈ । ਭਟਨੇਰ ਦਾ ਨਗਰ ਤੇ ਭਟਿੰਡਾ ਯਾ ਬਟਿੰਡਾ ਨਗਰ ਭੱਟੀ ਰਾਉ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੋਏ ਹਨ । 
ਭਟਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਿਨੈਪਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫੁਣਨੇਰ ੮ਣ_ ਬੀਕਾਨੋਰ 
ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈ) ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਗੜ੍ਹ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 



:) &੩ ਪਤਾ੫ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੬੦੯੮ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੫, _ 

ਅਹਾਰਾਂ । ਲੀਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਕਟ ਪਧਾਗਾੰ । ਦਕਾਲ ਦਾਸ ਤਬਿ ਚਰਨੀ 
ਪਰਤੋ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਆਗੈ ਬਿਰਯੋ ॥ ੨੪॥ ਦੇਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਹਜੋ “ਬਿਰ 

ਥਯੋਂ`। ਭਗਤੂ ਕਲ ਮਸੈਦ ਇਹ ਭਯੋ। ਹਮ ਬਖਸ਼ਮੋਦੇਵਹੁ ਬਰਤਾਇ”। 
ਭੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਇ॥ ੨੫॥ ਜਬਿ ਦੇਖਜੋ ਭੋਜਨ ਕੋ ਜਾਇ। ਪਰੇ 
ਕਿਰਮ ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਸਮੁਦਾਇ । ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਅਰਜ਼ ਸੁਨਾਈ । 

'ਬੋਬੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀ' ਗੁਸਾਈ ॥੨੬॥ਬਿਤੇਂ ਵਿਵਸ ਬਹੁ ਕਿਰਮ ਪਰੇ] ਹੈਂ। 

ਵਿਰਯੋ ਮੈਗ ਬਿਚ ਸਕਟ ਧਰੇ ਹੈਂ? । ਸੁਨਿ ਪਭ ਕਹਮੋ “ਹਮੇ ਦਿਖਰਾਵਉ। 
ਪੀਛੇ ਤੇ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਰਤਾਵਉ? ॥੨੭॥ ਕੇਤਿਕ ਲਯਾਯੋ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । 

ਲੇ ਨਿਜ ਹਾਬਨਿ ਗੁਲਕਾ ਧਾਰੀ । ਕਰਤਲ ਪਰ ਬੱਟੀ ਗੁਰ ਕਰੀ । 

ਦੇਗ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਪਰੀ” ॥ ੨੮ ॥ਪੁਨ ਬਰਤਾਵਨਹਾਰ ਨਿਹਾਰਾ”। 

ਸੁੱਧ ਅਹਾਰ ਭਯੋ ਇਕ ਬਾਰਾ । ਸਿੰਘਨ ਮਹਿ ਲਾਗਜੋ ਬਰਤਾਵਨ । ਬਹੁ 
ਕਰਾਹਿ ਦੇ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ॥ ੨੯ ॥ ਭਜੋ ਰੌਰ ਤਬਿ ਲਟ ਮਚਾਈ । 
ਪਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਲੋ ਲੈ ਧਾਈ । ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਰ ਲੇ ਗਏ । ਸਤਿਗੁਰ 

ਹੇਰਿ ਹੋਰਿ ਬਿਕਸਏ ॥੩੦॥ ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਪੀਛੇ ਸਿਖ ਆਏ । ਹੁਤੇ ਪੰਚ 
ਦਸ ਨਹਿ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਪਿਖਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਜਾਹੁ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਦਜਾਲਦਾਸ 
ਕੋ ਗਹਿ ਲਿਹ ਪਾਲ”॥੩੧॥ ਗਏ ਕਹੈਂ “ਦਿਹੁ ਦੇਗ਼ ਹਮਾਰੀ'। ਗੌਰੇ ਸੁਤ 
ਤਬਿ ਛਾਪ ਉਤਾਰੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਈ। “ਮੋਲ ਲੋ ਖਾਵਹੁ । ਦੇਗ਼ ਬਿਬੈ ਕੁਛ 
ਭੈਗ ਨ ਪਾਵੇਹੁ॥॥੩੨॥ ਏਕ ਤੁਰੈਗਮ ਏਕ ਦੁਸ਼ਾਲਗਦਕਾਲਦਾਸ ਦੀਨਸਿ” 
ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਯੋ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹੀ। ਰਹੜੋ ਸੈਗ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਾਹੀ 
॥ ੩੩॥ ਕਰਿ ਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਂਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਂਨ_ ਸੈਨਾ ਕਰਿ 
ਸਾਰੇ। ਬਿਰ ਹੈ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ਪੁਰਹਿ ਕਾਮ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਆਏ 
॥੩੪॥ ਇਕ ਦਿਨ ਡੁੱਲੋ ਕੌ ਲੋ ਸਗ । ਹਿਤ ਅਖੇਰ ਕੇ ਜ਼ਢੇ ਤੁਰੇਗ । 
ਗਏ ਦੂਰ ਮੂਗ ਦੇਖ੧ੋ ਜਬੈ। ਸਰ ਖਰ ਛੋਰਿ ਸੈਘਾਰਜੋ ਤਬੈ ॥੩੫॥ ਮਾਰਤਿ 
ਸ਼੍ਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬਹੁ ਹਸੇ। ਓਸ਼ਟ ਬੀਚ ਦਸਨ ਦਤਿ ਲਸੇ। ਪਿਖਿ ਡੱਲੋਂ ਕਰ 
੧੯ਠ ਜਹ। “ਭਾਵ ਛਕ ਲਈ। ਬੱਫਰ ਵਰਤਾਵਣ ਵਾਲ ਨੇ (ਕੀ) ਡਿੱਠਾ (ਕਿ) 
9ਡਾਵ,ਭੇਣਾ ਦਿਤਾ(ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) । ̀  ਕਵੀ ਜੀ ਅਪਟੈ ਰਚਿਤ ਬਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਯਣ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਦੇ ਲੈਕਾ ਕਾਂਡ, ਸਰਗ ੧੩੧ ਵਿਖੇ ੧ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ &ਈ ਤੇ ਨਾਮ 
ਦੁਯਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਯ:-' ਪਤੇ ਕੀ ਪਾਹੂਲ ਲੈ ਕਰਕੈ।ਦਾਲ ਨਿੰਘ ਨਿਜ ਨਾਮ ਸੁਧਰਿਕੈ' ॥੧੨੩॥ 
7ਸਾਥੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ” ਹੈ ।. ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੪੫ਵੀਂ ਸਾਬੀ ਹੈ। 



_ ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ( ੬੦੯੯) ਐਨ ੧। ਸੰਮੂ ੨੫ 

ਜੋਰਿ ਅਲਾਏ। “ਇਸ ਕੋ ਹਤਿ ਕਰਿ ਕਯੋਂ ਬਿਕਸਾਏ ਊ” ॥ ੩੬॥ “ਏ ਗਰ 
ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੋਰਿ ਖਜ਼ਾਨਾ"। ਰਹਯੋ ਚੁਰਾਵਤਿ ਦਰਬ ਮਹਾਨ । ਅਧਿਕ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜੋ ਅਰੁ ਖਾਯੋ। ਤਿਸ ਅਘ ਤੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ੩ਨ ਪਾਯੋ॥੩੭॥ਸੂਨਿ 
ਝੱਲਾ ਬੈਗਾਰ ! ਬਿਚਾਰਾ' । ਲੇ ਪਰ ਅੰਸ" ਕਿਸੀ ਪਰਕਾਰਾਂ । ਤਿਸ ਕੋ 

- ਆਮਿਖ ਕਾਟਕੇ ਜਾਇ। ਇਨ ਕੁੱਠੈ” ਗੀਂਧੈ ਅਰੁ ਖਾਇ॥੩੮॥ ਜੇ ਨਰ ਪਰ 
ਕੀ ਅੰਸ ਚੁਰਾਂਵੈਂ । ਕੈ ਬਲ ਤੇ ਛੀਨਹਿਂ ਹਰਖਾਵੈਂ । ਮ੍ਗਿ ਬਕਰੇ ਆਦਿਕ 
ਝਨ ਧਰੈਂਦੋ।ਲੇਨਹਾਰ ਤਿਨ ਭੱਖਨ ਕਰੈਂ ॥ ੩੯ ॥ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਸ ਚੁਰਾਵੈਂ 
ਜੋਈਇਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ ਤੇਈ।ਹਮ ਤਬਿ ਬਰਜ ਰਹ3ੋ,ਨਹਿਂ ਮਾਨਯੋਂ। 
ਯਾਂਤੇ ਹਸੇ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਸੁ ਜਾਨ੧ ॥੪੦॥ ਇਮ ਕਹਿ ਦੂਰ ਦਮਦਮਾ ਰਹਜੋ । 
ਪਹੁੰਚਨਿ ਸਮਾ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਲਹਜੋ ॥ ਤਰੁ ਕੀਕਰ ਅਵਲੌਕਨਿ ਕਰੇ । 
ਤਹਾਂ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਡੇਰਾ ਕਰੇ ॥੪੧॥ ਤਬਿ ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ। “ਪ੍ਰਭੁ 
ਜੀ ! ਕਰਯੋ ਨ ਹਮ ਕੁਛ ਖਾਨਾ। ਦੋਨਹੁੰ ਸਮੇ ਰਹੇ ਅਬਿ ਖਾਲੀ ।ਸਭਿ ਕੋ 
_ਬਜਾਪੀ ਛੁਧਾਂ ਬਿਸਾਲੀ ॥ ੪੨॥ ਕਿਮ ਇਹ ਨਿਸਾ ਬਤਾਵਨਿ ਕਰੈਂ । 
ਪਾਲੀ ਪਨ ਆਰੋਪ ਗਨ ਲੀ ਮੁਖ ਕਮ ਬਖਾਨ ਰਿਵ 
ਕੀਕਰਾਂ ਖਰੀ ਮਹਾਨਾ ॥ ੪੩॥ ਬਲ ਤੇ ਇਨਹੁੰ ਹਿਲਾਵਨਿ ਕਰੀਏ। 
ਮਨ ਭਾਵ ਤ ਅਚਵਹੁ ਛੁਧਿ ਹਰੀਏ? । ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਕੋ ਭਏ ਅਰੋਹਨਿ । 
ਗਹਿ ਝੂਟੇ ਕੀਨੇ ਦਿਗ ਜੋਹਨ ॥ ੪੪ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਭਏ ਅਹਾਰਾ । 
_ਘੁਰਮੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਲੇਬ ਉਦਾਰਾ । ਮੋਦਕ ਆਦਿ ਪਰੇ ਸਮੁਦਾਈਗਨ ਭੋਜਨ 
ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ ॥ ੪੫॥ ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰਿ ਸਿਖ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ । ਕਿਤਿਕ 
ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਖਾਨੇ । ਬੂਬਜੋ ਪੁਭੁ “ਤਮ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਖਾਯੋ । ਸਗਰੇ 
ਦਿਵਸ ਹਾਬ ਨਹਿ ਆਯੋ ॥੪੬॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿੰ ਸਿੱਖ ਜਿ ਸਯਾਨੇ । “ਸ੍ਰੀ 

_ ਪ੍ਭੁ ! ਆਪ ਨ ਕੀਨਸਿ ਖਾਨੇਂ। ਕਿਮ ਹਮ ਖਾਇ ਸਕਹਿੰ ਤੁਮ ਬਿਠਾ” । 
ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹ੍ਰੈ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਭਨਾ॥ ੪7 ॥ “ਬਿਹ ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੇ। 
ਪੇਰ ਪਾਲ ਹੈਂ ਅਚਵਨ ਵਾਰੇ। ਖ਼ਨਮੁਖ ਭੀ ਸਿਖ ਕਹੈ ਘਨੇਰੇ । ਸਿੱਖੀ 
ਪਾਵਨ ਦੂਰ ਬਡੇਰੇ' ॥੪੮॥ ਪੁਨ ਚਢਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਡੇਰਨਿ ਆਏ। ਬਿਮ 
੧੫ਜ਼ਾਨਝੀ ਸੀ। ੧ੇਵਚਾਰ 7 । ੧੫ਰਾਯਾ ਧਨ, “ਕੁੱਜੇਗ,ਤੜਫੇਗਾ। ਨੇ ਸਾਖੀ ਚ੍ਰਾ ਪਾਠ ਹੈ 
"ਗੁਸੀਏਗਾਂ । “ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬਿੱਛ। “ਖਾਣ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਪਾਲ ਹਨ। "ਸਰੇ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ 
ਤੋਂ ਮੁਰਦ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਨਹਾਂ' ਹੈ। ਉਪ ਰਗ ਰੇ ਹੀ ਅਬ ਹੂ ਮੂਲਹੈ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੦੦ ) ਐਨ ੧। ਹਮ 

ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਬਿਰੇ 
ਵਧੀ ਅਧਿਕੈ ਅਧਿਕਾਈ” ॥ ੪੯॥ ਲੀਕ ਪਲ ਬਹ ਏ ਦਖਾਰੈ। ਕਗੰਹ 
ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਹ੍ਰੈ ਭੁਨਸਾਰੇ । ਬੈਠੇ ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਹੋਹਿ ਨ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਸਭਿਨਿ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੫੦॥-ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨਾਂ । ਮਾਰਤੋਡੇ 
ਢਚਦਯ ਨ ਅਸਮਾਨਾ-।ਰੁਕੇ ਲੋਕ ਸਗਰੇ ਅਕ੍ਲਾਏ।ਸ਼੍ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਮ 
ਧਿਆਏ ॥੫੧॥੯ ਅਧਿਕ ਰਾਤਿ ਜਬਿ ਬੀਤਨ ਕਰੀ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੌ 
ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ । ਡੱਲੋ ਸੈਗ ਮਿਲੇ ਸਭਿ ਜਾਇ:-#ਅਧਿਕ_ਨਿਸਾ ਕੁਛ 
ਲਖਜਕੋ ਨ ਜਾਇ ॥ ੫੨॥ ਚਲਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਬੂਬਹਿ ਹ। ਹੈਂ ਸਰਬੱਗਜ 
ਬਤਾਇਿ ਸੁ ਦੇਹਿ? । ਡੱਲੋ ਜੁਤਿ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਨਿਵੇਂ 
ਸਭਿ ਆਇ॥੫੩॥ਏਠੇ ਬਿਸਮਤਿ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ । “ਨਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਕ੍ਛ 
ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ/ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਭਾਣਾ ਹਰਿ ਜੋਈ। ਦੇਵਨ ਬਿਖੈ ਸਪਰਧਾ” 
ਹੋਈ॥੫੪॥ਸੂਰਜ ਸੁਰਪਤਿ” ਹਫਿ ਹਟਿ" ਬੈਠੇ । ਅਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੂਰ ਹੋਇ 
ਇਕੈਠੇ। ਬਰਜੀ ਬਰਖਾ ਹੁਇ ਜਗ ਨਾਂਹੀ । ਦਿਨਕਰ“ ਬਿਰਕੋ ਸੁਰਗ 
ਕੋਮਾਂਹੀ ॥ ੫੫ ॥ ਰਾਤਿ ਵਧਣ ਕੋ ਇਹੁ ਲਖਿ ਕਾਰਨ”"”। ਸੁਨਿ ਡੱਲੋ” 
ਕਿਯ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ ।ਪਪ੍ਰ੍ਭੁ ਜੀ ਕਿਮ ਜੀਵਹਿ ਬਿਨ ਬਾਰੀ ਊ” । ਸੁਨਿ 
-ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਤੂਸ਼ਨ ਧਾਰੀ ॥ ੫੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਏੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ 'ਦਮਦੇ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੨੫॥ 

੨੬. [ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ । ਤਾਪ ਹਫਾਇਆ । ਪਹਿਦੇਵਾਰਾਂ ਖੇਡਾ ਦੇਖਿਆ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ “ਔੜ ਲਗੀ ਬਰਖਾ ਹਟੀ ਬੀਤੇ ਦਿਵਸ ਕਿਤੇਕ । ਖੇਤੀ ਲਾਗੀ 
ਸ਼ੂਕਿਬੇ ਉਬਰਯੋ ਖੇਤ ਨ ਏਕ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪੂਜਾ ਭਈ ਦੀਰਘ ਦਖਿ- 
ਆਰੀ.ਹੁਏ ਦਰਭਿੱਛ ਪਰੋ ਨਹਿੰ ਬਾਰੀ। ਹੁਇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹਵਾਲ ਹਮਾਰੋ । 
ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਕਯੋਂ ਜਿਯਨ ਬਿਚਾਰੋ॥ ੨॥ ਰਾਹਕ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਏ। 
ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬੋਠਿ ਬੈਠਿ ਪਛੁਤਾਏ । ਕੋਤਿਕ ਗ੍ਾਮਨਿ ਕੋ ਸਮੁਢਾਈ । 
ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਬਸਿ ਭੇ ਇਕ ਠਾਈ ॥੩॥ “ਅਬਿ ਸਮੀ੫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਹਾਏ। 
“ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਹੋਈ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਨਾਂ ਭੜ੍ਆ । ਈਰਖਾ । ੩ਇੰਦੂ। (ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ) ਹਟ ਹਣ ਕੇ । ਪਸੇਰਜ । ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। “ਗਾਹਕ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਵਿਚਾਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

#੧ ਸਾਕੀ ਦੀ ੪੬ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਉਲਥਾਂ ਹੈ । ਪਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲੈਂਖਕ 
ਨੇ ਕਿਸ ਘਫਨਾ ਨੂੰ ਐਉ' ਵਰਣਨ ਕੀਤ/ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੀ ਅਕਲੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਨਗੋਂ 
ਜਪਵੀ । ਅਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜਤਖੇਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਢੀ ਲੋੜ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸਝਜ । ( ੬੧੦੧ ) ਜੈਨ ੧। ਗੰਠੂ ੨੬. 

ਜਿਨ ਤੋਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੁਰਵਤਿ ਆਸਾ। ਮਿਲਿ ਕੈ 

ਦੇਸ਼ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਪਾਸਾਂ ॥ ੪ । ਜਾਢਹੁ ਬਰਖਾ ਗੁਰੂ ਕਰੈ ਹੈਂ । ਜੀਵ ਦਾਨ 

ਜਗ ਕੋ ਤਬਿ ਦੋਹੈਂ॥ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਸੈਗਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਜਾਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ 

ਅਗੁਵਾਈ ॥੫॥ ਆਨਿ ਦਮਦਮੇ ਕੀਨ ਸਿ ਡੇਰੇਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਨਰ ਮਿਲੈ 

ਘਨੇਰੇ । ਧਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਦੁਰਭਿਛ ਕੋ ਭਾਰੇ । ਆਇ ਗੁਰੂ ਸਭਿਹਿਨਿ ਪਰਵਾਰੇ 

॥ ੬॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਚਹੂੰਦਿਸ਼ਿ ਥਿਰੇ । ਕੇਚਿਤ ਬੈਠੇ ਕੇਚਿਤ ਖਰੇ । 

ਖਰੋ ਮੇਵਰੋ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ । “ਕਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ।੭॥ ਨਹੀਂ 

ਗਗਨ ਮਹਿ ਮੇਘ ਦਿਖੰਤੇ।ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਖੇਤ £ਕੌਤੇ।ਅਬਿ ਕੇ ਫਸਲ 
ਜਿ ਅੰਨ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਨਰਨ ਕੀ ਜੀਵਨ ਆਸ਼ਾ ॥੮॥ ਅਪਨੀ 

ਸੈਗਤਿ ਜਾਨਿ ਬਚਾਵਹੁ । ਕਰਹੁ ਬਾਕ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਹੁ” । ਸੁਨਿ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋੋਧ ਵਧਾਯੋ । ਡੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਿ ਅਵਲੋਕਿ ਅਲਾਯੋ॥੯॥“ਉਠਿ 

ਸੁਰਪਤਿ' ਕੋ ਹਤਹੁ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਠਹਿ ਮੈਘ ਜਿਸ ਤੇ ਤਤਕਾਲਾ” । ਗੁਰੂ 

ਬਚਨ ਪਰ ਧਰਿ ਬਿਸਵਾਸ।ਡੱਲਾ ਉਠਜੋ ਬਿਲੋਕਿ ਅਕਾਸ਼ਾ॥੧੦॥ਪਨਹੀ 

ਸਪਤ” ਬਗਾਇ ਸੁ ਮਾਰੀ । ਮੁਖ ਤੋ ਗਾਰੀ ਅਨਿਕ ਨਿਕਾਰੀ । “ਖਾਨਿ 

ਹੁਕਮ ਕੋ ਬਰਖਹੁ ਤੂਰਨ।ਹਮ ਭੀ ਬਚ ਮਾਨਹਿੰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ॥੧੧॥ ਬੀਚ 

ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਹੈ ਅਸ ਕੌਨ । ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੩ ਨ/ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਰਣ ਕਰਿ ਜੈ ਪਾਈ । ਗੁਰ ਦਾਸਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਾਈ” ॥੧੨॥ ਵੈਰ ਨ 

ਧਰਹੁ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਬਰਖਾਂ।ਤੇਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੁਰਪਤਿ ਧਰਖਾਂ।ਇਤਨੇ ਕਹੇ 

ਗਗਨ ਘਨ ਛਾਏ । ਜਲ ਗੇਰਨਿ ਲਾਗੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੩॥ ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੋ 

ਬਹੁ ਹਸੇ ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਕਹਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਕਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ 

ਖਿਥੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਸੁਨਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਨ ਇਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ॥ ੧੪ ॥ 

ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥ ਝੇ ਵਿੱਚ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ । 

ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨਿ ਕਦੇ ਵੇਗਾਰਿ ॥ ਤੇ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ 

“ਇੰਦ ਨੂੰ। “ਸੱਤ । ਫਤਹ ਪਾਈ ( ਇੰਦੂ ਤੇ ) । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ( ਇੰਦ ) ਨੂੰ ਮਾਂਰ 

ਪੁਵਾਈ । “ਕੇਬਿਆ । %ਇਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਸਪਸ਼ਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦ ਜਿੱਤਿਆ,ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ 

ਖ਼ਾਰ ਕਰਾਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਕੈਮ ਕਰਵਾਇਆ । 



ਪੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸਰਜ । ( ੬੧੦੨) ਐਲ ਕੇ । ਅਠ ੨੬ ` 

ਇੰਦੁ ਫਿਦੈ ਸਿਰਭਾਰਿ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥ ਤੇ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ 
ਫੈ ਵਿਹਿ ₹ੰਦ।। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਿਧ ਏਧ - 
ਸ਼ੁਰਨਾਬ ।। ਤੇ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ।। ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ ॥ 
ਤੇ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪਟ ॥ ਸਰਾਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਿਲੈਖੁ ।' 
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਟੈਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥ ੧ ॥ ਰ੍ (ਸਾਂ ਵਾਰ ੩ ੧ 

ਚੌਪਈ ॥ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਭਿ ਪਣਕੋ ਸੁਨਾਯੋ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿੰ 
ਭਾ& । ਬਰਖਾ ਲਾਗੀ ਪਰਨ ਘਨੌਰੀ । ਗਏ ਸਕਲ ਨਰ ਘਰ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ ॥ ੧੫॥ ਗੁਰੂ ਸਜਸ ਕੋ ਜਾਤਿ ਬਖਾਨਹਿ।“ਮੂਢ ਸੁ ਨਰ ਜੋ ਇਨਹੁੰ 
ਨ #ਨਹਿੰ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਭਯੋ ਸੁਕਾਲਾ । ਹਰੇ ਖੇਤ ਪਿਖਿ ਭਏ 
ਨਿ<ਲਾਂ ॥੧੬॥ ਅੰਨ ਅਨੋਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਹੋਇ।ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ 
ਜੋਇ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਚਵਹਿੰ ਅਖੇਰ ਬਹਾਨੇ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਲ ਪਿਖਨਿ 
ਪਿਆਨੇ ॥੧੭॥ ਗਾਹਜੋ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਵਿਰਿਕੇ। ਇਤ ਉਤ ਕੋ ਨਰ ਹੇਰਨਿ 
ਕਰਿਕੈਂ । ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਿ ਬਖਾਨਾ । “ਦਯਾਵਾਨ ਇਹੁ ਦੇਸ਼ 
ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੮ ॥ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਬਡੋਰ ਬਡੇਰਾ । ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰ ਝੂਠ 
ਘਨੌਰਾ” । ਪੁੱਤੀ ਪੀਛੇ ਪਲਹਿੰ ਸਦਾਈ” ।ਅੰਨ ਘਨੋ ਹੁਇ ਤੋਟ ਨ ਕਾਈ 
॥ ੧੯॥ ਨਹੀਂ ਅਘਆਾਵਹਿੰਗੇ ਮਨ ਕਾਚੇ । ਪੈਸੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਹਂ ਗਾਚੇ। 
ਬਾਕ ਨ ਮਾਨਹਿ ਰਹਿ ਖ਼ਤਿ ਮਾਰੇ । ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਿ ਗਵਾਰੇ ॥੨੦॥ 

ਬਚਨ:--ਖਾਨ ਕੋ ਭੇਸ ॥ ਇੱਖੀ ਕੋ ਪੁਦੇਸ । ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ । 
ਗਜ ਬਿਨ ਪਾਹੀ$॥ ੧ ॥ ਰ੍ 

ਚੌਪਈ॥ [ਏਕ ਵਾਰ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੀ। ਪਰਯੋ ਗਰਜ ਕੇ ਤਾਪ ਸੁ ਭਾਰੀ । 
ਸਕਲ ਦੁਖੀ ਤਨ ਥਰਹਰਿ ਕਾਂਪੇ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਮੈਤਾਪੇ 
। ੨੧॥ ਖਾਲੋ ਜਾਇ ਨ ਪੀਵੈਂ ਪਾਨੀ । ਪਰੇ ਰਹੈਂ ਦੁਰਬਲਹਿ ਮਹਾਨੀ । 
"ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਬੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । “ਭਵ ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਆਣ ਲਈ ਤੇਸ ਬਣਾਂਵਦੇ 
ਹਲ । "ਸਿੱਥੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਹਨ । “ਖ਼ਤਲਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੌਂ' ਦੇ 
ਯਾਰ ਹਨ। <ਰਾਜ ਪਾਵੇ ੩ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। 
ਹੁਕਮ ਨਲ ਮੀਹ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਆਤਮ ਸਤਜਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਹੀਂ ਰੈ, 

ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਜੁਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ਹੁਣ ਬੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮ ਸੱਤਗਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਐਮੇ ਕੰਮ ਕੀਹ ਬਾਤ ਹਨ। 

`ਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੭ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੱਲੀ ਹੈ। 



ਛੱਲੇ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਸ । ਕਹੀ ਤਾਪ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਪ੍ਰਕਾਬ॥੨੨॥ “ਮਹਾਂ- 
ਰਾਜ ! ਕੁਛ ਜਤਨ ਬਤਾਵਹੁ । ਅਪਨੇ ਜਾਨਹੁ _ਤਾਂਪ ਮਿਟਾਵਹੁ । ਤੁਮ 

ਬਿਨ ਹਮਰੋ ਨਹਿੰ ਰਖਵਾਰਾਂ । ਗਹਕੋ ਆਸਰਾਂ ਬਡੇ ਬਿਚਾਰਾ” ॥ ੨੩ ॥ 

ਸੁਨਤਿ ਬਿਨੈ ਕੋ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਕਹਯੋ “ਉਪਾਇ ਕਰਹੁ ਤਤਕਾਲ । ਸਿਰ 

ਖਰ ਰਾਖਹੁ ਸਗਰੇ ਕੌਸ਼ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪ੫ੜਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੨੪ ॥ 

ਨਿਕਸੈ ਤਾ੫ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਤਬੈਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨਿ ਲਗਹੁਗੇ ਜਬੈ”। ਸੁਨਿ ਡੱਲੋ 
ਸੁਨਾਈ। ਕਰਤਿ ਭਏ ਤਿਮ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੫ । ਤਜਿ 

ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ। ਰਹੇ ਦਮਦਮੇ ਪਢਨ ਲਗਾਏ। ਪੁਨ ਗੁਰ 

ਕਹੜੋ “ਲਹਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰੇ । ਧਰਮਸਾਲ ਰਚਿ ਗ੍ਰਾਮ ਮਬਾਰੇ ॥ ੨੬ ॥ ਸਿਖ 

'ਖ਼ੈਗਤਿ ਤਿਸ ਬੀਚ ਬਿਠਾਵਹੁ । ਧਰਹੁ ਭਾਉ ਉਰ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਹੁ । ਜੋੜ 
ਕਰਹੁ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇਰਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਰੁਚੋ' ਘਨੌਰਾ॥ ੨੭ ॥ ਹੁਇ 

ਹੈ ਸੁਖ ਨਹਿ ਚੜਿ ਹੈ ਤਾਪ। ਨਾਸ਼ ਹੋਇੰਗੇ ਸੋਗ ਸੈਤਾਪ” । ਧਰਿ ਕਜ਼ਿ 
ਹਸ ਸਕਲ ਨੇ ਮਾਂਨੀ। ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸਭਿ ਤਿਮ ਠਾਨੀ ॥੨੮॥ ਦਯਾ 

ਧਰਮ ਅਰੁ ਪਠਿਬੋ ਬਾਨੀ। ਸਿੱਖੀ ਪਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨੀ । ਪੁਨ ਸਿਰ੍ਹੇਦ ਕੇ 

ਸੂਬੇ ਜਾਨਿ । ਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨ ॥੨੯॥ ਲਿਖਜੋ ਪੱਤਰ ਨਿਜ ਜੋਰ 

ਜਨਾਯੋ । ਭੱਲੋਂ ਕੇ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚਾਯੋ । ਗਯੋ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਲੇ ਕਰਿ ਸੋਈ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸੁਧ ਤਿਸ ਕੀ ਹੋਈ ॥ ੩੦ ॥ ਏਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਬੈ ਪਠਾਯੋ। 

€ਗੁਪਤਿ ਰਹਹੁ ਸੁਨਿ ਕਹਾਂ ਪਠਾਯੋ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਡੱਲਾ ਤਬਿ ਕਯਾ ਕਹੈ । 

ਨਹੀਂ, ਭਰੈ, ਕੈ ਭਰਪਤਿ ਅਹੈਂ? ॥ ੩੧॥ ਅੰਤਰ ਇਤ ਉਤ ਸਿਖ 

ਬਿਚਰੈਤਾ । “ਡੱਲਾ ਕਾਗਦ ਤੁਰਕ ਸੁਨੰਤਾ । “ਕਰੋਂ ਨਿਜ ਬੁਰਾ ਕਰਨ 
ਅਭਿਲਾਖਾ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਪੁ ਗੁਰ ਿਗ ਰਾਖਾ॥੩੨॥ਅਬਿ ਭੀ ਕਰਯੋ ਜਿ 

ਚਹਿ ਭਲਿਆਈ” । ਹਮ ਕੌ ਗੁਰੂ ਦਿਹੋ ਪਕਰਾਈ।। ਸੈਨ ਘਨੇਰੀ ਦੇਤਿ 

ਪਠਾਇ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕੌ ਦਹ ਗਹਾਇ ॥੩੩॥ ਨਤੁ ਤੁੜ ਕੌ ਦੇ 

ਬਡੀ ਸਜਾਈ।ਬਸਿਬੇ ਦੇਹਿੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂਈ। ਲੂਟਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰਨ 

ਕਰੈਂ । ਆਇ ਅਚਾਨਕ ਸਭਿ ਕੋ ਧਰੈ? ॥ ੩੪॥ ਸੁਨਿ ਡੱਲੋਂ ਉੱਤਰ 

੧ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ । “ਗੁਦੂ ਜੀ ? ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਗੁਪਤ ਰਹੀ ਸੂਫੀ (ਵਜੀਰ ਖਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ) 

ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ₹ਯਾ ਡਰਦਾ ਹੈ । ਏਫੜਾਂਗੇ । 
ਵਐੱਗੇ ਬੀ ਸੰਸੂ ੨੨ ਦੇ ਅੰੜ ਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦੂਕਾ ਹੈ । 

_ ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ। _ ( ੬੧੦੩ ) ਲ ਐਨ ੧। ੪੧ ੨੬: ` 



| &ਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ। ( ੬੧੦੪, ਐਲ ੧। ਲੰਨੂ ੨੬. 

ਲਿਖਵਾਯੋ । “ਹਮ ਨਹਿ ਡਰਹਿ ਜਿ ਚਹਤਿ ਡਰਾਯੋ । ਭੇਜਹਿ ਦਲ ਤਿਸ 
ਕੇ ਸੈਗ ਲਰੈਂ। ਮਾਰਿ ਲੂਟ ਆਰੈ ਚਲਿ ਪਰੈ ॥ ੩੫ ॥ ਨਿਰਜਲ ਬਨ 
ਮਹਿੰ ਬਸ ਨਹਿਂ ਤੋਰੋ । ਸਿਰ ਕੇ ਸਾਬ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੋ । ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਗਹੈ' ਨ 
_ਗਹਿਬੇ ਦੇਹਿ । ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਠਿ ਕੇ ਖੈਗ ਰਖੇਹਿੰ” ॥ ੩੬॥ ਇਮ ਉੱਤਰ 
ਡੱਲੋ ਲਿਖਵਾਯੋ । ਸਮੁਖ ਵਜੀਦੇ ਤੁਰਤ ਪਠਾਯੋ। ਸਗਰੀ ਬਾਤ ਦੁਗਨ 
ਦਿਸ਼ਿ ਕੇਰੀ । ਸਿਖ ਨੇ ਸੁਨੀ ਭਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੩੭॥ ਸੋ ਸਤਿਗਰ ਢਿਗ 
ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਸੁਖਦਾਈ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਬਿਤੀਤੇਂ ਔਰ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਸ਼ੇ ਤਿਸ ਹੀ ਠੌਰ ॥ ੩੮ ॥ ਮੈਗਤਿ ਦੂਰ ਦੂਰ 
ਤੇ ਆਵੇ । ਪੂਕੁ ਕੋ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝਕਾਵੈ। ਅਰਪਹਿ ਅਨਿਕ ਅਕੋਗਨ 
ਲਯਾਇ। ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਅਪਨੀ ਪਾਇ॥੩੯॥#ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਦਸ ਸਿੰਘਨਿ 
ਕੋ ਪਹਿਰਾ । ਪਲੰਘ ਨਿਕਟ ਜਾਗਹਿਂ ਨਿਤ ਠਹਿਰਾ।'ਇਕ ਦਿਨ ਖੇਡਾ 
ਪਾਵਨ ਕੀਨਿ । ਗਾਵਨ ਨਾਚਨ ਨਰ ਨਾਰੀਨ' ॥੪੦ ॥ ਸੋ ਸਿਖ ਆਪਸ 
ਮਹਿ ਇਮ ਕਹੈ'। ਨਿੰਦਾ ਬਸੀ ਗੁਰੂ ਅਥਿ ਅਹੈਂ । ਚਲਹੁ ਬਿਲੋਕਹਿੰ 
'ਤਤਭਿਨ ਆਵੈਂ । ਤਬਿ ਲੋ ਕਹਾਂ ਬਿਗਰ ਕੁਛ ਜਾਵੈ ॥ ੪੧ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜਾਗਨਿ ਤੇ ਪਹਿਲਾਈ । ਆਇ ਥਿਰੈਂਗੇ ਇਸ ਹੀ ਥਾਂਈ” । ਇਮ ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਸਿਖ ਪੰਚ ਪਧਾਰੇ । ਪਚ ਨ ਗਏ ਥਿਰੇ ਭਰ ਧਾਰੇ ॥ ੪੨॥ ਖੇਡਾ 
-ਕਰਜੋ ਬਿਲੌਕਨ ਜਬੈ । ਭਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਬੋਲੇ ਤਬੈ । ਪਇਹਠਾਂ ਆਇ 
'ਲਿਯੋ ਕਹੁ ਕਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਕੋਪ ਕਰਹਿੰਗੇ ਤਹਾਂ ॥। ੪੩॥ ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ 
ਅਪਰਾਧੀ ਬੀਜੇ । ਅਬਿ ਭੀ ਚਲਹੁ ਨ ਬਿਲਮ ਲਗੀਜੈ” । ਇਮ ਬੋਲਤਿ 
ਤੂਰਨ ਹਿ ਆਏ । ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਖਰੇ ਭਏ ਨਿਜ ਥਾਂਏ ॥੪੪॥-ਗੁਰ ਸੋਵਤਿ 
ਭੀ ਜਾਗਤਿ ਸਦਾ । ਜਿਨ ਤੋਂ ਛਿਪ ਹੈ ਬਾਤ ਨ ਕਦਾ-। ਗਏ ਹੁੜੇ ਸੋ ਡਰ 
ਧਰਿ ਥਿਰੇ । ਜੇ ਨਦਿ ਗਏ ਅਵਸਲੋਸ ਸੁ ਧਰੇ ॥੪੫ ॥-ਇਹ ਪਿਖਿ ਆਇ 
ਗਏ ਜਿਮ ਅਬੈ । ਹਮ ਬੀ ਜਾਤਿ ਬਿਲੌਕਤਿ ਤਬੈ । ਬਿਰੇ ਰਹੇ ਕਗ਼ ਤਮ 
ਨੌ ਪਾਲੋ । ਦਿਖਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ" ਬਾਦ ਗਵਾਯੋ ॥ ੪੬॥ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸੁਪਤਿ ਰਹੇ 
ਅਬਿ ਤਾਂਈ-। ਇਮ ਪੰਰਹੁੰ ਨਿਸ ਝੂਰਿ ਬਿਤਾਈ। ਭਈ ਪਤਿ ਨਿਲ 

੧ਇਕ ਦਿਨ ਆਦਮੀਆਂ ਮਤ ਨੇ ਨੇ ਗਾਵਣ ਨੱਚਣ ਦਾ ਅਖਾੜ! ਰਵਿਆਂ । [੬.,-ਏਡਾ 
ਖਵਨਾ=ਅਖਾੜਾ ਰਚਨਾਂ । ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ] । ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਰ । ₹ਸਾਭੀ ਪੋ: ਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੬੧੪੫ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੨੭, 
ਡੇਰੇ ਗਏ।ਸ਼ੌਚਿ ਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਤਨ ਕਏ ॥੪੭॥ ਲਗੇ ਦਿਵਾਨ ਸ ਸਕਲ 
_ਬੁਲਾਏਬੂਝੇ “ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਏ? ਕਿਮ ਕਿਮ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਤੁਮ 
ਭਾਖੀਊਕਹਹੁ ਸਾਚ,ਹਮ ਸਤਿ ਕੇ ਸਾਖੀ॥੪੮॥ ਦਹਾਂ ਧਿਰਾਂ" ਤਬਿ ਸਾਚ 
ਬਖਾਨੀ । ਜਿਮ ਬੀਤੀ, ਜਿਮ ਭਾਖੀ ਬਾਨੀ” । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਨਿ ਕਰਿ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਏ। ਪਨਕਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਿਕਟਾਏ ॥ ੪੯ ॥ ਗਏ ਜ: 
ਤਿਨ ਕੋ ਮਨ ਹਮ ਪਾਹੀ”। ਗਏ ਨ;ਤਿਨ ਮਨ ਖੇੜੇ ਮਾਹੀਮਸ਼ਨਿ ਸਭਿ 
ਸਾਚ ਸਾਝ ਕਹਿ ਮਾਨੀ । ਪੈਨ ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਨ ਖਾਨੀਨਂ? ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥ਰਜ ਰ੍ਿਏ ਪ੍ਬਮ ਐਨੇ“ਨਿੱ ਖਨ”ਪ੍ਨੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣ ਬਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ 
॥੨੬॥___ ੨੭.[ਮਿਂਹ ਪਵਾਯਾ ਤੇ ੬ਦ ਕਰਾਯਾ । ਭਾਈ ਬੁਲਣ ਸਿੰਘ] । 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਸੋ ਬਰਖਾ ਕਰਿ ਘਨ ਗਏ ਖੇਤੀ ਲਾਈ ਪਕਾਇ। ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ 
ਬੀਤੇ ਬਹੁਰ ਬਾਰਿ ਬੂੰਦ ਨਹਿ ਪਾਇ ॥੧॥ੌਪਈ॥ਰਮ ਨਿਕਟ ਕੇ ਸਰ 
ਸਸਕਾਨੇ।ਪਸੂ ਮਨੁਖ ਜਹਿੰ ਪਾਨੀ ਪਾਨੋ"। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਿ ਡੱਲੋਂ ਕੀ ਬਾਤ। 
ਕਹੀ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਲਿਖਿ ਬੱਖਾਤ” ॥ ੨॥ “ਜੀਵਣ ਮਰਣ ਗੁਰੂ ਕੇਂ ਮੈਗ । 
ਪਠਹਿੰ ਚਮੂੰ ਤਬਿ ਘਲਹਿ ਜੈਗ” । ਇਤਿਯਾਦਿਕ ਜਬਿ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਈ । 
ਅਧਿਕ ਪਰਸਨ ਭਏ ਗੋਸਾਈਂ ॥ ੩॥ ਜਬਿ ਡੱਲਾ ਗੁਰ ਢਿਗ ਚਲਿ ਆਯੋ । 
ਈੈਠਿ ਗਯੋ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕ੍ਿਪਾਲੁ ਬਖਾਨਾ। ਤੋ ਸੈਗ 
ਬੈਧਪ ਚਮੂੰ ਮਹਾਨਾ” ॥ ੪ ॥ ਰੋਜ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਜੁ ਬਰਤੇ। ਸਭਿ 
ਚਾਕਰ ਜਿਮ ਲੋਬੋ ਕਰਤੇ । ਤਿਮ ਤੁੰ ਗਿਨਿ ਨਿਜ ਮੈਗ ਜਿਤੇਕ।ਲੀਜਹਿ 
ਅਪਨੇ ਰੋਜ ਤਿਤੇਂਕ ॥੫॥ ਨਿਜ ਬੈਧਪ ਬੈਰਾੜਨਿ ਦੀਜੇ । ਸਭਿ ਕੋ ਚਿਤ 
ਆਨਦ ਜੁਤਿ ਕੀਜੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨ ਅਭਿਟਲਖਾਂ । ਸੋ ਭੀ ਦੇਹਿ 
ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਭਾਖਾ॥੬॥ ਸੁਨਿ, ਡੱਲਾ ਬੈਰਾੜ ਉਦਾਰਾਂ ! ਤੁੜ ਪਰ ਰਿਦਾ 
ਪਰਸੈਨ ਹਮਾਰਾ। ਧਰਹੁ ਕਾਮਨਾ/ਸੋ ਕਹਿ,ਦੇਈਂ “ਹਮ ਤੋ ਕਰਹੁ ਜਾਂਚਨਾ 
“ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਗਏ ਸਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਨ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ । "ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਸੀ । 
੩ਜ (ਦੇਹ ਕਰ) >ੇੜੇ ਸਨ (ਸੋ ਮਨ ਕਰ) ਦੂਰ ਸਨ (ਭਾਵ ਮਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਜੇ ਦੂਰ 
(ਭਾਵ ਤਮਾਸ਼ੇ ਗਏ) ਮੋ ਮਨ ਕਰ ਨੇੜੇ ਸਨ (ਭਾਵ ਮਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ“ ਸਾਂਵੇ ਭੈ ਵਿਚ ਸੀ)। 
“ਪਾਸ ਸੀ।'ਪੀਂਦੇ ਸਨ । #ਜੇ (ਡੱਲੇ ਨੇ) ਤੁਰਕ (ਸੁ£) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਲਿਖਕੇ ਤੇ ਕਹਿਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ 
ਕਿ.-”ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ । "ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਦੋ' ਦੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ੯ਉਹ 
ਕਹੁ (ਅਸੀਂ) ਦੇਵੀਏ । ਦਮਨ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਮਬਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੋ ਉੱਕਣ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਨ 
ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ । 1 ਇਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸਾਈ ਪੋਬੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੮ਵੀਂ 
ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ।ਦਾਂ ਤੋ ਲੋਕੇ ਫਲਾਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾ੦-ਦਈ£ 



ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੦੧। ___ (੬੧੦੬) ਜੋਠ ੧'। ਅੱਜ ੨੭. 

ਲੋਈ#%੭॥ ਸਨਿ ਭੱਲੇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਹਿਯਤਿ ਅਥਿ 

ਬਾਰੀ"। ਪਸ਼ੁ ਪੰਛੀ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਬਿਨਾ ਨੀਰ ਤੋਂ ਹੁਇ ਬਿਕੁਲਾਯਾ 
॥੮॥ ਜੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਰਖਾ ਦਿਹੁ ਅਬੈ । ਟੋਭੇ ਪ੍ਰਹਿੰ ਲਹੈਂ ਸੁਖ ਸਬੈ” । ਸੁਨਿ 

ਕਰਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤੂ ਉਚਾਰਾ ।“ਮੈਂਹੁ ਕਹਾ ਹਮ ਕਾਂਖ ਮਝਾਰਾਂ ॥੯॥ ਜਿਸ ਤੇ 

ਅਬਿ ਨਿਕਾਸ ਕਰਿ ਦੇਹਿ । ਅਪਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਢਨ ਲੋਹਿ” । ਇਮ ਕਹਿ 

ਸੁਨਿ ਹੋਏ ਸਭਿ ਮੌਨ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੇ ਬਿਰ, ਗਾ ਪੁਨ ਭੌਨ” ॥ ੧੦ ॥ 

ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਟੋਜ਼” ਬਰਤੈਤਾ।ਚਾਂਕਰ ਗਨ ਗਿਨਿ ਗਿਨਿ ਸੁਲਹੈਤਤਬਿ 

ਡੱਲਾ ਬਦਨ ਹਿਤ ਆਯੋ । ਬੈਠਤਿ ਪਗ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥੧੧॥ ਕਰਿ 

ਕਰਿ ਲੋਖਾਂ ਸਭਿ ਚਿਤ ਚੇਤੇ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਲੈਤਿ ਇਕ ਦੇਤੇ । ਤਿਨ 

ਢਿਸ਼ਿ ਦੇਖਤਿ ਪ੍ਰਛੂ ਬਖਾਨਾ । “ਲਿਹ ਡੱਲਾ ਨਿਜ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੨ ॥ 
ਅਪਰ ਕਾਮਨਾ ਭੀ ਲਿਹ ਮੈਗ। ਜਾਚ ਲੋਹ ਅਪਨੇ ਹਿਤ ਅੰਗ" ! ਸੁਨਿ 

ਡੱਲੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਦਿਹੁ ਬਰਖਾ ਬਾਰੀ ॥ ੧੩॥ ਪ੍ਰਾਨੀ 

ਹਰਖਹਿੰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਚਾਹ ਉਦਾਰੇ । ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ 

ਕੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਊਪਰ । ਘਨੀ ਦੇਹੁ ਬਰਖਾ ਅਬਿ ਭੂ ਪਰ” ॥੧੪॥ ਮੌਨ 
ਭਏ ਸੁਨਿਕੈਂ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ।=ਸਭਿ ਚਾਂਹਿਤਿ; ਸਰ ਰਹਮ ਨ ਪਾਨੀ- ਤਬਿ 

ਉਠਿ ਗਮਨਜੋਂ ਡੱਲਾ ਘਰ ਕੌ । ਨਿਤ ਹਰਖਾਇ ਸੇਵ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੋ ।੧੫॥ 

ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਮਨਿ ਬੀਤੇ ਜਬੇ ।ਦਰਸ ਕਰਨ ਆਯੋ ਪੁਨ ਤਬੈ। ਬੈਠਿ ਗਯੋ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਿਤ ਆਯੋ। ਜਥਾ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਲਿਖਜੋ ਪਠਾਯੋਂ ॥੧੬॥ ਹੋਇ ਪਰਸਨ 
ਦਿਯੋ ਕੁਛ ਚਾਹਤਿ। ਰੀਝ ਪਚਾਇ ਨ, ਦੇਤਿ ਉਮਾਹਤਿ”। “ਡੱਲੋਂ ਬਿਰਾੜ ! 

ਜਾਚ ਅਥਿ ਲੋਹ। ਜੋ ਮੁਖ ਕਹੈਂ' ਤਬਾਂ ਕਰਿ ਦੇਹੁੱ' ॥੧੭॥ /ਸ੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਤ- 

ਸ਼ਾਹੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ !। ਦਿਹੁ ਬਰਖਾ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸਭਿ ਜਾਚੇ । ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਹਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੧੮ ॥ 
ਬਚਨ:-'ਜੱਟ ਦਾ ਬੋਲ । ਬਾਣ)ਏ ਦੀ ਦੇ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ । ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਸਾਕ” । 

ਝੌਪਈ॥ਦਿਹ ਛੂਛੇ ਨ।ਹੋ ਜਾਇ ਕਦਾਈਂ । ਰਹੈ' ਜੁ ਚਿਤ ਮਹਿ ਲੋ ਬਰਿਆ- 

'ਪਾਣੀ । “ਕੱਛ ਵਿੱਚ । “ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਆ । “ਟੋਜ਼ੀਨਾ ।“ਅਪਨੇ (ਤੇ ਆਪਣੇ) ਅੰਗ 

(ਸਾਕਾ) ਲਈ । (ਅ) ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! #ਜਿਵੇ' ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ (ਡੱਲੇ ਨੇ)। “(ਗਰੂਹ ਜੀ ਦੇ 

₹ੇ) ਉਮਾਹ ਨੂੰ ਪਢਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ' ਚਾਹੰਦੇ (ਡਾਵ ਰੁੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ) ਤੇ ਦੇਣ ਨੂ 

ਉਮਲਦ ਹਨ । #ਪੁ੨=ਲਈਏ । 



ਆ ਤਪ ਪਗ ( ੬੧੦੭) ਸੈਨ ੧। ਅੰਹੂ ੨੭. 
ਕੈਧ ਥੀ ਘਿੰਨੋ। ਅਪਰ ਪਾਸ ਤੋ ਕਯੋਂ ਨਹਹਿੰ ਲਿੰਨੋ 

॥੧੯॥ ਜਾਹੁ ਡਲਾ ਅਬਿ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਉ। ਟੋਭੇ ਸਭਿ ਹੀ ਸਾਵ ਕਰਾਉ । 
ਬਰਖਾ ਦਈ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਤੇ । ਬਾਰ ੨ਰ ਤੈ' ਜਾਚੀ ਜਾਂ 3”॥ ੨੦॥ 
ਭੱਲਾ ਉਣਜੋ ਅਨੰਦਤਿ ਹੋਵਾ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਪਨ ਪਰ ਜੋਵਾ । ਸੁਠਿ 
ਸੁਨਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਸਮਾਏ ।-ਘਨੇ ਆਇ ਘਨ ਗਰ ਫੁਰਮਾਏ ॥ ੨੧॥ 
ਨਹਿ ਬਿਲੋਕੀਅਤਿ ਅਥਿ ਨਭ ਮਾਂਹੀ। ਲਗੀ ਔੜ ਘਨ ਪੱਯਤਿ ਨਾਂਹੀ। 
ਬਰਖਾ ਹੁਇ ਹੈ-;ਹੇਰਨ ਹੇਤੁ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਸਮੰਤਿ ਸੁਚੇਤ ॥ ੨੨ ॥ 
ਵੋਲ ਬਿੰਦ ਇਕਠੇ ਕਰਿਵਾਏ। ਤੀਰ ਤਾਲ ਕੇ ਜਾਇ ਬਜਾਏ। ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਮਾਨਵ ਅਏ ਪਲਾਈ । ਤਾਲ ਸੁਧਾਰਹਿੰ ਝੋਂ੫ਪ ਉਠਾਈ ॥੨੩॥ 
ਭਿਹ ਛਿਨ ਚਲੀ ਪੌਣ ਪੁਰਵਾਈ%ਨਿਕਸੇ ਘਨ ਜਿਮ ਗਜ ਸਮੁਦਾਈ। 
'ਘੁਮਡੀ ਘਟ ਘਰੀਕ ਮੰਹੇ ਘਨੀ#। ਘੋਰ ਘੋਰ ਘਨ ਚਪਲਾ” ਸਨ॥੨੪॥ 
ਬਡੀ ਬਡੀ ਬੁੰਦੈਂ ਬਹੁ ਪਰੀ । ਬਰਸਨ ਲਗੇਜੋ ਅਧਿਕ ਭੀ ਬਰੀ । ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲੰਤਾ । ਊਚੇ ਥਲ ਤੋ ਨੰਮ੍ਰਿ ਢਰੈਤਾ ॥ ੨੫॥ ਧਾਇ 
ਧਾਇ ਨਰ ਧਾਮਨ ਬਰੇ । ਬਾਰੀ" ਬਹੈ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੇਂ । ਪੈਨ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ 
ਪੈਨ” ਬਖਾਨਹਿਂ । ਅਹਾਂ ਮੂਢ ਜੋ ਇਨਹੁੰ ਨ ਮਾਨਹਿੰ? ॥ ੨੬॥ ਤੀਨਹੁੰ 
ਦਿਨ ਸੁ ਤੀਨ ਹੀ ਜਾਮਨਿ । ਬਰਖੀ ਘਟਾ ਦਮਕਤੀ ਦਾਮਨਿ । ਅਸ 
ਇਕ ਬਾਰ ਪਰਯੋ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਬਯਾਕੁਲ ਹੋਇ ਪਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ॥੨੭॥ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਭੂਲੀ ਸੁਧਿ ਨਾਨਾ।ਬਿਦਰਤਿ ਸਦਨ ਸੁਧਾਰਤਿ ਠਾਨ" । ਸਭਿ ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਡੱਲੋਂ ਕਹੁ ਪ੍ਰੇਰੈਂ । ਥਿਨਤੀ ਕੀਜਹਿ ਗੁਰੂ ਅਗੇਰੇ ॥ ੨੮ ॥-ਹਮਰੇ 
ਸੁਖ ਹਿਤ ਘਨ ਬਰਖਾਯੋ। ਅਬਿ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਯੋ-? ਸੁਨਿ 
ਭੱਲਾ ਪਹੁੰਝਕੋ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਹਾਬ ਬੰਦਿ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਨਮੋ॥੨੯॥ ਅਰਜ਼ 
ਗੁਜਾਰੀ: ਅਬਿ ਬਸੇ ਕਰੀਅਹਿ । ਬਡੋ ਬਰ ਚਹੂੰ ਓਰ ਨਿਹਰੀਅਹਿ । 
ਦਲ ਮਨਿੰਦ ਘਨ ਘਨੋ ਦਿਸਾਵਹਿ । ਇਕ ਆਵਤਿ ਬਰਖਤਿ ਇਕ 
4 ਇਤ ਕੇਗਾ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਸਿਮ- 
ਗਹਿ ਚਿਰ ਬੇਰਾ। ਪੁਰਹ ਕਾਮਨਾ ਜਨ ਭਲ ਭਾਂਤੀ । ਨਹਿਂ ਕੋ ਦੁਲਕ ਆਪ 
੧੧ ੜਗ ਜੋਗੀ ਲ ਲੇਦ ਹਨ। “ਜੇ ਜੱਣ ਨ ਗੇ ਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਭੀ ਲੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ੧ਹੋਰ ਪਾਸ ਭਲਾ 
ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਣ ਮੰਗੇ ਤਾੰ ਵੇਰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ । ੯੫ਰੇ ਦੀ ਪੌਣ । 
ਜਿਵੇਂ ਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਡ । $ਘੜੀ ਗੁ ਵਿਚ ਬਹੂਤੀਜਾਂ ਘਣਾਂ ਉਮਤ ਆਈਆਂ । ਲੀ, 
ਜਲ । <ਭਿਗਦੇ ਹਠ ਘਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੁਧਾਫਦੇ ਹਨ। 



ਮ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । ( ੬੧੦੮) ਐਲ ੧ । ਸੀ ੨੭, 

ਤੋ ਬਾਤੀ ॥੩੧॥ ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਆਰਜਾ ਮਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਕਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਕਤਿ 
ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਾਰੇ? । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਕੋ: “ਘਨਹੁੰ,ਕੇ ਪਨਹੀ । ਹਤਹੁ ਉਰਧ 
ਕੋ ਸਪਤ ਸੁ ਗਨ ਹੀ"॥ ੩੨॥ ਹਫਟਿ ਜੈ ਹੈ ਬਰਖਾ ਤਤਕਾਲਾ । ਅਪਨ 
ਸਹਿਤ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਸੁਖਾਲਾਮ ਸੁਨਿ ਡੱਲੇ ਉਠਿ ਕੀਨਸਿ ਤੈਸੇ। ਘਣਾ 
ਫਟੀ ਘਨ ਗਮਨੇ ਗੇ ਸੇਂ॥੩੩॥ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਲੋਕਿ । ਬਿਗਸੇਝੈਂ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਭਿ ਲੌਕ । ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਘਰਿ ਘਰ ਭਗੀ । ਰਾਇਬੇਲ 
ਚੈਬੇਲੀ ਖਿਰੀ ॥੩੪॥ [ਇਕ ਝ੍ਲਟਤੰਸੰਘ ਨਾਮ ਵਿਰੈਤਾ। ਹਾਥ ਦਤਾਰਾਂ 
`ਰੁਚਿਰ ਬਜੇਤਾ।ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕੀ ਸੁਨਿ ਦਾਸੀ। ਸੁਨਿਕੈ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਤਿਸ 
ਪਾਸੀ ॥੩੫॥ “ਇਹ ਠਾਂ ਕਹਾਂ ਬਜਾਵਨ ਕਰੈ । ਚਹੈਂ ਬਜਾਇ ਜਿ ਆਵਹੁ 
ਉਰੋ । ਸੁਨਿ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਬੂਝਤਿ ਅਹੈ । “ਮਾਤਾ ਕਹੇਂ ਕਿਧੋਂ ਤੂੰ ਕਹੈ?” 
॥੩੬/ਮਾਤਾ ਕਹੈ ਨ,ਹੋਂ ਹੀ ਕਹੌਂ।ਰਿਸ ਨ ਹੋਨਦਿਹੁੰਆਇਮ ਚਿਤ ਚਹੋ” 

ਸੁਨਿ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਪਧਾਰਾ। ਸੁਰ ਕੋ ਕਰਤਿ ਬਜਾਇ ਦੁਤਾਰ੩੭॥ 

ਸੁੰਦਰੀ ਸੋਂ ਦਾਸੀ ਕਹਿ ਦਈ ।5ਸੰਘ ਦੁਤਾਰਾ ਵਾਇਨ ਠਈ'? । ਬੂੜਯੋ 
ਮਾਤ'ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੈ?॥ਕਹਜੋ“ਨਗਾਵੈ.ਇਮਹੁੰ ਬਜਾਵੈਂ”॥੩੮॥ ਕੋਤਿਕ 
ਚਿਰ ਤਹਿੰ ਬੋਠਿ ਬਜਾਯ।ਉਠਿ ਝ੍ਰਲਣ ਸਿੰਘ ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਯ ਗੁਰੂ ਅਖੇਰ 
ਗਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਆਏ ਸੈਧਕਾ ਪਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥੩੯॥ ਝੂਲਣ ਸਿਘ ਮਨ 
ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰੀ । ਗੈਰਤ ਅਧਿਕ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੀਹੁੰ ।-ਮੁਝ ਤੋਂ ਮਨਮਤਿ 
ਭੀ ਅਧਿਕਾਈ। ਜੋ ਹੁਇ ਮਮ ਭਗਨੀ ਕੈਂ ਮਾਈ ॥ ੪੦॥ ਤਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 

ਏਵ ਬਜਾਵੇਂ।ਤਬਿ ਤੋਂ ਲਾਜ ਧਰੋਂ ਹਟਿ ਜਾਵੇਂ-। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇ ਅਧਿਕ 
ਪਛੁਤਾਯੋ । ਕੜੋਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾਂ ਨਿਕਟ ਬਜਾਯੋ॥੪੧॥ ਲੋ ਤੀਖਨ ਤਬਿ 
ਕਰਦ ਚਲਾਈ । ਕਾਟਿ ਲਿੰਗ ਕੋ ਦਯੋ ਬਗਾਈ । ਨੌਮ ਕਰਯੋ ਬੋਲਨ ਕੋ 
ਤਬੈ। ਧਾਰੀ ਮੌਨ ਆਰਬਲ ਸਬੈ॥ ੪੨॥ ਸਿੰਘਨ ਹਾਲ ਦੇਖਿ ਤਿਸ 
ਕੋਰਾ । ਕਰਯੋ ਸੁਨਾਵਨ ਸਗਰੋ ਝੇਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਮੌਨ ਧਰੇ ਬਿਰ ਭਯੋ । 
`'ਪੰਗਣਕੇ ਸੱਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮਾਹੋ ਝਦਲਾਂ ਨੂੰ । “ਹਾਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਦਲ 
ਚਲੇ ਗਏ । (ਅ) ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 'ਚਲੇ ਗਏ । ੧ਦਾਸੀ ਝੋਲੀ । %(ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ) ਗੁੱੇ ਨਾਂ ਹੋਣ 
_ਦਿਆਂਗੀ । “ਵਜਾਵਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । #ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏਗਾ ਨੰ ?ਲੈਵੇ' ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ।' 

__ "ਪਸ=ਬਿਸਸੈ। 1ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹੈ । 4ਬੂਲਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਗਾਵਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ ਬਜਾਇਆ ਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱ 
ਬਜਇਆ ਬੀ ਕਿਉਂ, ਬਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬ੪ ਗਾਉਣਾ ਸੀ । ਟ 
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ਸ਼ੋਣੰਤ ਬਹਮੋ ਸ਼ਿਸ਼ੁਨ' ਕਟਿ ਦਯੋ? ॥੪੩॥ ਗੁਰ ਕਹਿ €ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਇਮ 

ਕੀਨਿ $। ਮਨ ਕੀ ਹਥਸ' ਹੋਇ ਨਹਿ ਹੀਨ।ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਘਾਵ 

ਅਛੋਰਾ । ਬਸਮੋ ਜਾਇ ੫ਿਖਿ ਥਾਨ ਚੈਗੇਰ/॥੪੪॥ ਚੱਕ ਬੈਠਿਬੇ ਥਲ" ਬੋ 

ਸੋਇ। ਰਹਯੋ ਇਕਾਕੀ ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ । ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੈ । 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨਹਿ ਵਿਗ ਧਰੈ ॥ ੪੫ ॥ ਤਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਮਹਿਖੀ ਧੈਨ। 

ਚਾਰਨ ਚਲੋ ਹਟਾਵੈ ਸੈਨ”। ਮਾਰਿ ਲਸ਼ਟਕਾ ਕਰੈ ਪਿਛਾਰੀ" ।-ਕਹਾਂ 

ਕਰੈ ਇਹ $-ਨਰਨ ਬਿਚਾਰੀ॥ ੪੬ ॥ ਆਸ਼ੈ ਸਮੜਯੋ ਗਯੋ ਨ ਕੋਈ । 

ਗਏ ਚੁਗਾਵਨਿ ਕੋ ਪੁਨ ਸੋਈ । ਲੂਟੀ ਆਨਿ ਕਣਕ ਨੰ ਜਬੈ । ਲਖਜੋ 

ਅਕਯਾ ਵਿਮ ਕਹਿ ਤਬੈ॥੪੭॥ ਸਭਿ ਨਰ ਮਿਲਿ ਕੈ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏ। 

ਖੈਦੀਹੋ ਪਾਇਨ ਸੋਂ ਲਪਟਾਏ। ਤਬਿ ਜੁਗ ਹਾਬਨ ਪੇਟ ਬਜਾਯੋਂ।-ਚਢਹ , 

ਵਤੇ ਹੁਇ-ਤਿਨਹੁਂ ਜਨਾਯੋ॥੪੮॥ ਆਸ਼ੈ ਸਮੜਿ ਗਏ ਨਰ ਧਾਇ। ਲਰੋਂ 

ਜਾਇ ਲਿਯ ਮਾਲ ਛੁਡਾਇ । ਨਾਮ “ਅਕੂਆਂ” ਸਭਿ ਹੀ ਕਹੈਂ।ਸੇਵਾਸ਼ਰਧਾ ! 

ਕਰਤੇ ਰਹੈਂ॥ ੪੯॥ ਨਈ ਜੁ ਬਧੂ ਬਯਾਹ ਲੇ ਆਇ । ਤਬਿ ਇਹ ਦੇਖਨ 

ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਇ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ-ਹਬਸ ਨਹਿੰ ਮਿਟੈ-1 ਸੋ ਤਬਿ ਰਹੀ; 
ਨ 

ਕਰੋਂ ਹੂੰ ਹਟੈ ॥੫੦॥ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਭਯੋ/ਅਬਿ ਲੋ ਤਿਸਕੋ ਥਾਨ 

ਪੁਜਯੋ । ਜਨ ਕੀ ਪੁਰੀ” ਕਾਮਨਾ ਘਨੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਹ ਸਾਂਖੀ 

ਸੁਨੀਨੈਂ ॥੫੮॥ ਇਤਿ ਕਰ) ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਬਮ ਸੋਨੇ 'ਭੱਲੇ ਦੂਲਣ ਸਿੰਘਾ 

ਪ੍ਰਹਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸੇ ਅੱਸੂ ॥ ੨੭ ॥ 

ਕਇੰਦ੍]। ੨ਖਾਹਸ਼ । ₹ਗੋਲਾਕਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ । $ਨੈਨਤ ਨਾਲ ਹਟਾਈ
ਓ ਸੁ ਕਿ ਚਾਰਨ ਨਾ 

ਜਾਓ। “ਲਾਠੀ ਮਾਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੇੜਦਾ ਹੈ । 5ਤਦੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਅਕੂਯਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ 

ਸੀ (ਐੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ) [ਅਕੂਯਾ=ਜੋ ਨਾ ਬੇਲੇ] । “ਭਾਵ ਪੈਣ ਬਜਾਕੇ ਦੱਸਿਆ 

ਕਿ । 'ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ । %ਇਹ ਸਾਬੀ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਰ੍ਰੌਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । 

ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਪੂਰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ “ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ? 

ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਈ ਹੈ । ਕਵੀ ਜ਼ੀ ਪਾਸ ਝੀ 'ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਂਬੀ” ਹੈਗੀ ਸੀ . ਇਸ :' ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ
 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਵਾਲੀ “ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ 

ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ' ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀ ਮੈ
ਗਾਵਨਾ ਹੈਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 'ਸਾਖੀ ਦਬੀ” ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਗਰੇਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹ
ੈ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਾਂਡੂੰ 

ਕਿਸੇ ਨ £ਫੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 । ਖਾਸ ਕਰ 

ਵਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦਸਮੇਂ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋ
ਇਆ ਹੈ > ਇਸ 

ਦੇ ਮੋਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ । 



_ ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ। ___ (੬੧੧੦) ਐਲ ੧। ਅੰਨ ੨੮, _ 
੨੮, [ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਜੈਗ ਸਿਖਾਇਆ। ਭਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ]। 

ਵੋਹਗਾ ॥ #ਸੁਧ ਸੁਠਿ ਕਰਿ ਕਿਸ ਨਿਕਟ ਤੇ ਸਿੰਘਨ ਕਹਤੋ ਸੁਨਾਇ । 
€ਜ਼ੋਰਦਸਤ ; ਲਵਪੂਰੀ ਕੋ ਸੂਬਾ ਬਹੁ ਦੁਖਦਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ #ੈਗਤਿ 
ਛੀਨ ਲਈਂ ਇਤ ਆਵਤਿ । ਤਜਹਿ ਨ ਨਾਂਮ ਗੁਰੂ ਸੁਨ ਪਾਵਤਿ'ਮਇਕ 
ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਈ ਸੁਧ ਕਾਹੂ । “ਸੂਬਾ ਜੋ ਸਿਟ੍ੰਦ ਕੇ ਮਾਂਦੂ ॥ ੨॥ ਭਿਨ 
ਭੀ ਖੈਗਤਿ ਲੀਨੀਸਿ ਛੀਨ । ਮੂਢ ਕ੍ਤਸਤ ਕਾਜ ਕੋ ਕੀਨਾ । ਸ਼ੁਨਿ 
ਗੁਰ ਬੋਲੋ ਧੀਰ ਕੈ ਰੋਸਾਂ “-ਸੂਥੋ ਕੋ #ਗਤਿ ਨੇ ਖੋਸਾ-॥੩॥ ਇਸ ਬਿਧਿ 
_ਆਨਿ ਕਹਤਿ ਨਹਿ ਕੋਊ ।-ਸੈਗਤਿ ਛੀਨੀ-ਭਾਖਤਿ ਸੋਊ” । ਪੁਨ ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਕੋ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ । “ਸਾਚ ਕਹੈਂ ਸਿਖ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਇ” ॥੪॥ 
ਬੀਤੀ ਨੌ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਿਸ਼ਾਂਹੀ । ਰਣ ਉਪਦੇਸ਼ਯੋਂ ਸੈਗਤਿ ਨਾਂਹੀ। । ਸੇਵਾ 
ਕਰਨੀ ਭਾਉ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਪਹੁ ਨਾਮ ਪਕਰਾਈ ਮਾਲਾ ॥ ੫ ॥ ਅਬਿ ਸੈਂ 
ਚੇਡੀ ਪਾਂਠ ਪਠਾਵੋਂ'।ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧੰਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਾਵੇਂ । ਲਘ ਚਿਰੀਅਨਿ 
`ਤੇ ਬਾਜ ਤਰਾਵੇਂ । ਮਰਦ ਮਿਲਾਇ ਗਰਦ ਦਿਖਰਾਵੇਂਂ ॥ ੬॥ ਖੰਡੇ ਕੀ 
ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੋਇ । ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਿਵਾਵੈ ਜੋਇ । ਸੋ ਸ਼ਸੜ੍ਰਨਿ ਤੇ ਛੂਛ ਨ 
ਰਹੈ । ਬਹੁ ਅੱਭਜਾਸ ਨਿਤਾਪਤਿ ਗਹੈ॥੭॥ ਕੋਸਨ ਕੋ ਬਹੁ ਅਦਬ ਰਖੀਜੈ। 
ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਛਾਪ ਲਖੀਜੈ? । ਪੁਨ ਡੱਲੋਂ ਸਨ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। 
ਗਹਿ ਗਹਿ ਲਾਠੀ ਬਹੁ ਨਰ ਪਾਨਾ” ॥੮॥ ਹੇਤੁ ਛੀਨਿਬੇ ਮੈਗਤਿ ਜਾਵਹ। 
ਲੋਹੁ ਵਸਤੁ ਸੋ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਹੁ । ਅਬਿ ਮੈਗਾਮ ਕਰਨਿ ਸਿਖਰਾਵੈਂ । 
ਇਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਕਨਿ ਮਰਿਵਾਵੈਂ॥੯॥ਉਤ ਕਹਿ ਪਠੜੋ ਮੈਗਤਾਂ ਮਾਂਹੀ । 
/ਇਿਹ ਬੈਰਾੜ ਹੁਕਮ ਸੈਂ ਨਾਂਹੀ। ਪਾਹਨਚਾਰੀ ਬਿਰ2[ ਇਸ ਥਾਨਾ”। 

ਗੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ। ਣਕੇ। “ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ । ਬਖੋਣਾ। $ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਜੋਗ ਸੱਚ ਕਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਪਾਵ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੀਰ ਰਸ ਵਿਚ ਉਮਾਹਿਤ ਟੋਣਾ । “ਮੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਫੀ ਵਵਚ ਮਿਲਾਂ 
ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ । ?ਟੱਥਾਂ ਵਿਚ।(ਅਸੀਂ) ਇਥੇ ਪ੍ਹਾਟੁਣੇ ਟਿਕੇ ਹੇਂਏ ਹਾਂ। #ਸਾਖੀ ਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। 

1ਇਸ ਵਿਚ ਨੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿਉਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੱਸਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖੜਾ ਲਈ ਬੀਰਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ' ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਸੈਸਾ 
ਇਹ ਬੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਈਹੋ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ >ੇ ੭ਗੰ' ਕਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਛੇਵੇ' ਗੁਗੰ 
ਟ ? ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਿਦਜਾ ਸਿਖਾਈ, ਸੱਤਵੇ' ਗੁਰੂ. 6 ਵੌਜ ਟੱਖੀ, ਮੱਠਵੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਦੂ 
ਫੌਜ ਸੀ ਚਾਂਹੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਨਾਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ >੦' -” ਦਛ ਸੂਰਮੇ ਪਾਸ ਸੇ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਪਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏਂ ਕੀਤੂ ਕਵਿੰਦੇ ? ਤਘਾਸ-ਲਹਿ। 



ਮਰ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਨੂੰ ਰਜ । (੬੧੧੧) ਨੈਠ ੧ । ਗੰਠੂ ੨੮ 

ਆਵਹੁ ਅੱਗ ਬਨਹੁ ਸਵਧਾਨਾ ॥ ੧੦ ॥ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸਾਵਨਿ ਕਰੀਏ। 

ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਧਰੀਦ? । ਇਤ ਤੇ ਡੱਲਾ ਲੇ ਨਰ ਘਨੌ। ਉਤ 
ਸੁਚੇਤ ਕਸ ਕਟਿ ਸਿਖ ਬਨੌ ॥੧੧॥ ਭਯੋ ਭੋਰ ਦੁਹੂਅਨਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋਰਾ । 
ਪਰਜੋ ਰੌਰ ਇਕ ਬਾਰਿ ਬਡੇਰਾਂ । ਊਚੇ ਥਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਥਿਰੇ 

ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬਿਕਸੈਂ' ਮੁਦ ਭਰੇ ॥੧੨॥ । ਇਹ ਖੋਸਤਿ ਓਹ ਨਹੀਂ' ਖੁਸਾਵੈਂ । 

ਹੋਲ ਕਰਹਿ ਇਕ ਬੇਲਤਿ ਜਾਵੈਂ'।ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਮਾਰਹਿੰਦੋਨਹੁੰ ਵਿਸ਼ਿਮਹਿੰ। 
ਬਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਭਿਰਤਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ॥ ੧੩ ॥ ਬਿਰੇ ਨਿਕਟ ਝਿਨ 
ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਵੈਂ ।“ਇਮ ਤੁਰਕਨਿ ਸਨ_ਜੈਗ ਮਚਾਵੈਂ । ਮਾਰਨ ਮਰਨ 
ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੋਇ। ਰਾਜ ਲੋਹਿੰ ਸਿੰਘ ਬਨਿ ਸਭਿ ਕੋਇ) ॥ ੧੪ ॥ ਭਿਰਤਿ 
ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਸੈਗਤਿ ਆਈ।ਗੁਰ ਪਦ ਕਮਲਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ।ਅੱਸ੍ਰਾਸਨ” 
ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ । “ਇਮ । ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਸਨ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾ॥੧੫॥ ਸ਼ਸ- 
ਤ੍ਰਨ ਗਹਿ ਸੈਆਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਪਨਾ ਆਪ'ਉਬਾਰਨ ਧਰੀਏ? । ਪੁਨ 
ਸੰਤਗਰ ਕਰਿਵਾਇ ਕਰਾਹੂ।ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਸਭਿ ਧਰਿਵਾਯਹੁ ਤਾਂਹੂ ॥ ੧੬॥ 
ਹੁਕਮ । ਕਰਕੋ “ਲੂਟਹ ਸਭਿ ਜਾਈ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਧਾਈ । 

ਬਲ ਕੋ ਕਰੈ ਧਕੋਲਨਿ ਤਬੈ । ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਲੂਟਤਿ ਸਬੈ ॥੧੭ ॥ 

ਢੇਰ ਕਰਾਯੋ ਵੇਰ ਲੁਟਾਯੋ । ਕਿਤਿਕ ਰਹੇ ਬਿਰ ਹਾਥ ਨ ਲਾਯੋ । ਸ਼ੀ ਮੁਖ 

ਬੂਬਕੋਲੜੋ ਨ ਕੈਂਸੇਂ?ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਤੁਮ ਬੈਸੇ॥੨੮ ॥ ਹਾਥ ਰ ਜੋਰਿ 

ਤਿਨ ਬਿਠੈ ਬਖਾਨੀ । ਬੈਟੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਾਪਤਿ ਪਾਨੀ । ਸੋਹਮ ਥੈ'ਹੈ' ਲੋਭਨ 

ਧਾਰਹਿੰ?। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਰੂ ਉਢਾਰਹਿੰ ॥ ੧੯॥ “ਪੈਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈ 

ਬਿਧਿ ਦੋਇ।ਸਤਿਮੈਤੋਖੀ ਬੀ ਬਹੁ ਹੁ ਹੋਇ । ਬਹੁਤ ਲੁਟੇਰੇ ਭੀ ਬਿਚ ਬਨੈਂ 1 
ਥਿਰੈਂ ਅਨਿਕ ਭੀ ਸਿੱਖੀਂ ਸਨੈ? ॥ ੨੦ ॥ ਪੁਨ 6 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕਰੈ ਕਗਾਹੇ । 

ਦਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੋਵਰ ਮਾਂਹੇ।ਤਬਿ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸੁ ਬੂੜੈਂ।/ਪੂਭੁ ਜੀ ! 
ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਅਰੂੰੜੈਂ? ॥ ੨੧॥ ਨਿਤ ਪਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿ ਕਰ ਗੇਰੋ । 
ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਰੋ $? । ਤਬਿ ਸਤਗੁਰ ਸਭਿ ਸਾਥ ਬਖਾਂਨੀ । 

ਪਏਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੁੰਮਣਵਾਨੀ" ॥ ੨੨ ॥ ਉਪਜਹਿੰ ਪੁੰਜ ਸਿੰਘ ਇਸ 

੧ਇਕ ਟੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਹੱਲਾ ਬੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਧੀਰਜ ਦੇਕੇ । ੧( ਜਲ ਦੇ ) ਸਸਂ 
ਵਾਂਡ (ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ) ਹੋਕੇ) ਵੇੱਸੇਗਾਂ (ਏੜ਼ੇ ਚਿਰ ਬਾਦ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਲਗ ਪਗ ਸੰਘ 

ਸਜ ਗਿਆਂ ਸੀ) । “ਸਾਬੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
ਘਾ 



ਮੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੧੨) ਸੈਟ ੧। ਅੰਧੂ੨ਦ, 
ਬਾਈ? । ਪੁਨ ਬਹੁ ਲਿਖਣਾ ਘੜਹਿਂ ਗਸਾਈਂ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਧਰਹਿੰ ਤਜਾਰ 
ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਬੂਝੈ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਭੂ ਉਚਾਰੀ ॥੨੩॥ “ਹੋਇ ਦਮਦਮਾ ਗੁਰ ਕੀ 
ਕਾਸ਼ੀ । ਲੇਖਕ ਬਨਹਿੰ ਪਢਹਿ ਸਿਖ ਰਾਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਚਢਿ ਅਖੇਰ 
ਕੋ ਗਏ । ਕੋਸ ਅਸ਼ਟ ਇਕ" ਉਤਰਤਿ ਭਏ ॥ ੨੪॥ ਤਹਾਂ ਸਿੰਸਪਾ . 
ਖਰੀ ਬਡੇਰੇ । ਹਾਥ ਪੰਚ ਦਸ ਵੈਰ ਘਨੋਰੇ। ਰਾਹਕ ਮਉੜ ਤਬਹਿ ਚਲਿ 
ਗਏ। ਦੁਗਧ ਘਟੇ ਭਰਿ ਲਯਾਵਤਿ ਭਏ ॥ ੨੫॥ ਸਭਿ ਕੋ ਪਜਾਇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਲੈ ਘਨੀ[(ਵਧਹੁ ਬੈਸ ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਸੁ ਬਨੀ2?। ਬਹੁਰ ਪੂਤੂ ਡੇਰੇ ਚਲਿ 
ਆਏ। ਉਤਰਿ ਆਪਨੇ ਬਾਨ ਸੁਹਾਏ॥੨੬॥ _ਉਕਬਿ ਕਬਿ ਥਿਰਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਸਰ ਜਾਵੈਂ॥ਗਨ ਮੈਗਤਿ ਤੇ ਕਾਰ ਕਾਵੈਂ। ਸਾਈ ਸਮੇਂ” ਜਾਇ ਜੈਡਿਆਨੋ 
ਬੈਠਹਿੰ ਸਭਿਨਿ ਹਕਾਰਨ ਠਾਨੈਂ' ॥ ੨੭ ॥ ਅਗਨਤ ਰਜਤਪਣ ਆਸਨ 
ਤਰੇ। ਬਹੁ ਦੀਨਾਰ ਨਿਕਾਰਨਿ ਕਰੇ।ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਕੋ ਦੇਤਿ ਬੁਲਾਈ, ਆਇ 
ਆਇ ਲੋਤੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੨੮॥ ਜਿਤਿਕ ਚਾਕਰੀ ਧਨ ਜੋ ਲੋਤਿ। ਤਿਤਿਕ 
ਮੁਸ਼ਟ ਭਰਿ ਬਿਨ ਪਿਖਿ ਦੇਤਿ। ਕਈ ਬੇਰ ਬਰਤਾਲੋ ਤਹਾਂ । ਸੈਨ 
ਰੁਜ਼ੀਨਾ ਲੋਤੇ ਮਹਾਂ ॥ ੨੯ ॥ ਭਰਮੇ ਪਿਖਿ ਬਿਰਾੜ ਤਿਸ ਥਾਨ ।-ਇਸ 
ਬਲ ਗੁਰ ਧਨ ਧਰਜੋ ਮਹਾਨ । ਥਿਰ ਹੁਇ ਇਤਹਿਂ ਕਾਢ ਕਰਿ ਧਰੈਂ । . 
ਹਮ ਜੁਤਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਦੈਬੋ ਕਰੈਂ-॥ ੩੦॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਫੈਲਕੋ ਤਿਮਰ 
ਘਨੋਰਾਂ । ਗਏ ਨਿਕਾਸਨ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ। ਅਵਨੀ ਖਨੀ ਅਧਿਕ ਬਲ 
ਲਾਈ। ਇਕ ਬਿਰਾਟਕਾ ਹਾਥ ਨ ਆਈ ॥ ੩੧ ॥ ਮੂਰਖ ਰਹੇ ਲਜਾਇ 
ਬਡੇਰੇ । ਪਛੁਤਾਏ ਨਿਜ ਕਰਮ ਖੁਟੇਰੇਇਕ ਦਿਨ ਭੱਲਾ ਨਿਸ! ਮਬਾਰੀ। 
ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਦੋਨਹੁੰ ਹਥ ਧਾਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਗੁਰੂ ਛ੍ਰਾਰ ਪਰ ਦਿਵ 
ਹਰੈ ਰਹੋ । ਪਹਿਰਾ ਦਿਯੋ ਸੁਚੇਤੀ ਲਹਜੋ । ਖਰੋ ਹੇਰਿ ਪੁਭੁ ਰਹੇ ਹਟਾਵਿ। 
'ਸੁਪਤਹ੍ ਜਾਇ ਆਪਨੇ ਥਾਵਿੰ” ॥ ੩੩॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵ ਕਟੋਂ' ਮੈਂ ਆਜੂ । 
ਨਹਿ ਸੋਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਖਹੁੰ ਸਮਾਜੂ॥ਇਮ ਕਹਿ ਖਰੋ ਰਹਜੋ ਨਿਸ ਜਾਂਗਾ।“ਗਰ 
ਗੁਰ” ਜਪਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਪਾਗਾ ॥੩੪॥ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਪਿਖਿ ਡੱਲਾ ਖਰਯੋ। ਹੱਇ 
ਪ੍ਰਸਨ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਕਰਯੋ । “ਜਾਚਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਕਾਮਨ ਜੋਇ । ਪੂਰਨ 
“ਨਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ । “ਟਹਲ! । ੧੧੫ ਟੱਥ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਵੇਰ ਸੀ । $ਮੈਧਯਾ ਵੇਨੋ । “ਇਏ ਜੈਡਸਰ 
ਨਾਮੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੈ, ਸਟੋਰ ਬੀ ਹੇ । "ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ;! ਰੁ ਦੂ ਫੰਬ-ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੇ ਲਿਵਾਰੀਆੰ ਤੇ ਗਯਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਪਾ:-ਗਲੀ। 

ਤ੍ਰੰਪਟ-ਬਲੀ । $ਸਾਕੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ । 



ਮੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੧੩) ਨੈਨ ੧। ਅੰ ੨੮. 

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿ ਸੋਇ? ॥ ੩੫॥ “ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ! ਜਹਾਂ ਬਾਸ ਤੁਮ ਠਾਨਾ । 
ਇਕ ਪੀਢੀ ਕਹੁ ਮਹਿ ਦਿਹੁ ਥਾਨਾ । ਅਪੰਨ ਨਜੀਕ ਰਾਖੀਅਹਿ ਮੋਹੀ । 
ਅਪਰ ਨ ਮੋ ਉਰ ਮੈਂ ਇਛ ਹੋਹੀ? ॥ ੩੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਉਚਾਰੀ। “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਹੁ ਖੰਡੇ ਕਹੁ ਧਾਰੀ। ਡੱਲੋਂ ਤੇ ਡਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਹੁ 
ਪੁਨ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵਹ” ॥ ੩੭॥ ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹੜੋ 
ਹਿਤ ਦੇ ਚਿਤ । “ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛਕਕੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ । ਗੁਰ ਬੋਲੇ “ਕਬਿ 
ਕਿਸ ਤੇ ਛਕਯੋ ? ਹਮ ਨਹਿ ਲਖਜੋ ਕੂਰ ਕ੍ਯੌੰ ਬਕਜੋ ਊ” ॥ ੩੮ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਸੀਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਰਾ । ਅਚਤਿ ਰਹੋ ਮੈਂ ਲੇਕਰਿ ਥਾਰਾ'। ਤਿਸ ਤੈ 
ਹੀ ਮੁਝ ਕਰਹੁ ਸਨਾਬ । ਸਭਿ ਘਟ ਕੇ_ਮਾਲਿਕ ਜਗਨਾਬ !॥ ੩੯॥ 
ਪੁਨ ਪੂਭੁ ਕਹਯੋ “ਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਟਗੇਖੰਡੇ ਕੌ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਧਰੋ” । “ਸਹੀ 
ਗੁਰ ਸੋ ਭੀ ਖੰਡੇ ਕੋਰ । ਕਰਦ ਭੈਟ ਕਿਯ ਅਚਿਬੇਂ ਬੇਰ” ॥ ੪੦॥ ਸੁਨਿ 
ਨਹ ਹਕ ਹੈ ਬਰਨ ਦਵੇ ਹਦ 
ਲੀ ਤਰ ਤੀ ਜਹਾਜ ਵਸਿ 

ਧਰਿਕੈ ਤਬਿ ਭਨਿ ਹੈ" । “ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਸੱਤਿ ਬਚਨ ਹੈ । 
ਪਗ ਕਤਲ ਜਪਿ ਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਿਵਾਯੋ ॥ ੪੨॥ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਆਗੈ.ਹੁਇ ਖਰਜੋ । ਖੰਡੇ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਬਿ ਕਰਜੋ । ਸੌ ਨਰ 
ਅਪਰ ਖਰੇ ਸੈਗ ਹੋਏ । ਛਕੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਕ ਸਭਿ ਕੋਏ1 ॥੪੩॥ ਪੁਨ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਹੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਬਖਸ਼ਯੋ ਖੜਗ ਬਡੋ ਅਰੁ ਢਾਲਾਂ। ਦ੍ਰੈ ਹਜ਼ਾਰ ' 
ਕੌ ਕੈਕਨ ਦੋਇ । ਹੁਤੇ ਜਰਾਊ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਇ ॥ ੪੪॥ ਗਰ ਕੌ ਬਸਤ੍ਰ 
ਪੂਜਿਬੇ ਹੇਤੁ । ਦੇਤਿ ਭਏ ਤਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੋਤ$। ਇਕ ਦਿਨ ਸਧਿ ਕਿਨ 
ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ ।“ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਨ ਰਵੀ ਸਮੁਦਾਈ ॥੪੫॥ ਇਤ ਕੋ ਆਇ 
ਲਰਨ ਕੈ ਹੋੜੁ”। ਸੁਨਿ ਡਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਬਨਜੋ ਸੁਚੇਤ । ਜਾਇ ਅੱਗ ਇਕ 
ਤਰੁ ਕੇਂ ਤਰੇ। ਬੈਠਜੋ ਰਹੈ ਪਰਤੀਖਨ ਕਰੇ ॥ ੪੬ ॥ ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ 
ਨਹਿ ਆਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਥਿਰ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਤੁਰਕ 

੧ਬਾਲ । “ਸਿਰ ਦੂਰਨਾਂ ਤੇ ਰਖ ਰ੪ ੇ (ਤੱਲਾ) ਬੋਲਿਆ । %ਪ:=ਤੌਲਾ । 

7 ਕੈਸਾ ਅਦਕੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੌ ਨਰ ਦੱਯਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ 
ਨੱਨ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਦ । ਬਸਤਰ ਇਹ ਸਨ:-ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਦੋ ਦੋਲੇ ਤੇ ਦੋ ਘੁਟੰਨੇ । 

ਉਇਹ ਬਖਗਿਸ਼ਾਂ ਊਰਨਾਂ ਦੀ ਊਲਾਦ ਪਾਸ ਟੂਣ ਤਕ ਹਨ। 



/, ੨੪ ਘੁਭਾਘ ਮੂਰਦ। _ ( ੬੧੧੪) _ਨੋਨ ੧। ਸਊ ੨੯. 

ਜਿ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਭੇਰ ਤੋਂ ਲੋਹੁ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੪੭ ॥ ਤਬਿ ਜੋਤਿਕ 
ਬਾਹੈ' ਤਰਵਾਰੀ । ਰੈਡ ਮੁੰਡ ਕਰਿ ਧਰਾ ਮਝਾਰੀ । ਭਿਰਹਿ ਜਥਾ ਬੈਰਾੜ 
ਲੜਾਕੇ । ਕਰਿ ਹੈਂ ਤੁਰਕਨਿ ਤਨ ਗਨ ਵਾਂਕੇ”? ॥ ੪੮॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਦਯਾ ਸਿੰਧੁ ਹਰਖਾਏ । “ਸਾਧ ਸਾਧ ਡਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਾਏ। ਪਏਮ ਹੀ 
ਚਹਿਯਤਿ ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗਾ । ਧਰਿ ਉਤਸਾਹ ਕਰਨ ਕੋ ਜੈਗਾ ॥ ੪੬॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਏ ਪਬਮ ਸੈ “ਭਲਾ ਸਿੰਘ”, ਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸਟ ਬਿੰਸਤੀ 
ਅੰਧੂ(੨੮॥ _ ੨੯. [ਪਟਗਾਲਾ ਨਾਡਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਭਕੇ । ਏਰੰਹਰ । ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵਰ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ #ਆਯੋ ਰਾਮਾ ਏਕ ਦਿਨ ਸੈਗ ਤਿਲੋਕਾਂ ਜਾਂਹਿ[ । ਜੂਨ ਦਾਲ 
ਕੋ ਸਕਫ ਭਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੋਨਹੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 
ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ । ਕਰ ਸਿਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰਸਨ” । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨਿ 
ਠਾਵੇ ਭਏ । ਦਯਾਸਿੰਧੁ ਤਬਿ ਬੂਝਨ ਕਏ ॥ ੨॥ “ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ, ਤਿਲੋਕ 
ਸਿੰਘ ਸੁਠਿ ! ਰਸਤ ਸਕਣ ਭਰ ਲਯਾਇ ਬਹੁਤ ਮਨ । ਕਿਹ ਤੇ ਆਨੀ 
ਕੀਨਿ ਖਰੀਦ ? ਟੈ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸਕਲ ਰਸੀਦ $॥੩॥"ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! 
ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਲਯਾਏ । ਬੈਧ੫ ਅਪਰਨ ਭੀ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਸਭਿ ਤੇ ਕਰਿ 
ਬਟੋਰ ਇਹ ਆਨ) । ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਢਾਹ ਮਹਾਨੀ! ॥੪॥ ਇਕ ਸਿਖ 
ਗਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਉਢਾਰੇ । “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਹਿ ਸਸਕਾਰੇ। ਇਨਹੂੰ ਕਰੀ 
ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਰਕਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਜਿਮ ਹੋਈ ਸੁਨੀਅਹਿ ਇਨ ਪਾਹੀ?॥੫॥ ਇਕ 
ਬਿਰਾੜ]: ਤਬਿ ਲਗਜੋ ਸੁਨਾਵਨ । “ਰਣ ਕੇ `ਤ ਭਯੋ ਭਣ ਘਾਵਨ । 
ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਡੁਰ ਧਰਿ ਕੈ । ਬੇਸ ਬਾਵਰੋ ਅਪਨੋ ਕਰਿਕੈ ॥ ੬ ॥ 
ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਗਨ ਧੂਰ ਤਨ ਭਰੇ । ਲੋਥਨ ਇੰਦਨ ਮਹਿਂ ਬਹੁ ਵਿਰੇ । ਗਨ 
ਤਰਕ/ਨ ਕੌ ਗੁਰੋ ਸੁਤ ਦੇਉ । ਰਣ ਠਾਨਤਿ ਲੁਪਤੇ ਥਲ ਸੋਊ ॥ ੭ ॥ 
ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ ਪਰੇ ਨਹਿੰ'ਦੋਨਹੁੰ ਭਾਈ । ਜੈ ਪਾਵੜਿ ਸਿਰ ਵਢਿ ਲੈ ਜਾਈ" । 
ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਵਾਸ ਇਨ ਤਾਈਂ ਦੋਨਹੁੰ ਲੋਥੈਂ ਦਈ, ਦਿਖਾਈ॥੮॥ _ 

"ਵਾੜਾ । “ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਪਰਸ, ਭਾਛ'ਸ਼ੀਸ `ਤੇ ਦੱਬ ਚਚੇਨਂ ਕੇ ਦੱਖ ਕੇ. 
ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ੧ਰਾਮਾਂ ਤਿਲੌਕਾ ਝੋਲੇ।%(:ਰੜ) ਸਿਰ ਲੇ ਜਾਂਨ।. “ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ । 

7ਬਾਂ ਫੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪਣਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਜੀ'ਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ . ਬਾਬਾ 
ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਝਨਹਾਰਂ 'ਇਸੇ_ਬਬਾ ਰਮ ਨਿੰਘ ਦ ਸਪੁੱਤ ਨੇ । ਤ੍ਰਿਲੋਕ ` 
ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟ ਪੁੱਕ ਸੁਖਚੈਨ ਨਿੰਘ ਦੋ” ਜੀਂਦ ਰਿਆਮਤ ਅਤੇ 'ਵਾਦੇ ਪੁੱਤ ਦੌਚਰੀ ਗੁਰਦਿੰਤ 
ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਡਾ ਰਿਆਸਤ ਟੂਰੀ । ੍ ` ਵਪਾ=ਏਰਾਂ। _ ਰ੍ 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । (੬੧੧੫) ਐਨ ੧ । ਅੱਸੂ ੨੯. 

ਘਨੇ ਘਾਵ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਸਨ ਪੂਰੇ। ਪਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਦੀਰਘ ਸੂਰੇ । ਰਿਸ ਤੋ ਭੌਹੇਂ 
ਚਢੀ ਬਿਸਾਲਾ।ਸੁਭਟਨਿ ਸੇਜਾ ਪਰਾ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੯॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸਕੇਲ 
ਕਾਠ ਗਨ ਮਹਾਂ । ਚਿਖਾ ਬਨਾਇ ਧਰੇ ਤਨ ਤਹਾਂ। ਦੌਨਹੁਂ ਭੁਂਤਾ 
ਕੋ ਸਸਕਾਰੇ। ਇਮ ਕੀਨਸਿ ਇਨ ਦਾਸ ਤਿਹਾਂਰੇ? ॥ ੧੦ ॥ ਸੁੱਠਿ ਕਰਿ 
ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ੪ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ 
ਤਿਲੌਕ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ! ਜਾਚ ਲੋਹੁ ਹਮ ਤੇ ਬਾਂਛਤ ਮਨ”।੧੧॥ਗੁਰ ਅਨ- 
ਕੂਲ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਆਛੇ । ਦੁਹੂੰਅਨਿ ਮਾਂਗਜੋ ਜਿਮ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਪ੍ਰਭੁ 
ਜੀ ! ਜਬਿ ਕੇ ਹਮ ਇਤ ਆਏ । ਭਲੀ ਪੁਕਾਰ ਨ ਪਾਇ ਜਮਾਏ ॥੧੨॥ 
ਕਹੂੰ ਨ ਭੂਮ ਹਮਾਰੀ ਭਈ । ਜਿਮ ਰਾਹਕ ਅਪਰਨ ਨਿਜ ਲਈ । ਦਯਾ 
ਸਿੰਧ ਸੁਨ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । ਤੁਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਕਲ ਹੀ ਲੀਨਿ ॥ ੧੩॥ 
ਐਸੇ ਪਾਇ ਤੁਮਾਰੇ ਜਮੈਂ । ਭੂਪਨ ਭੂਪ ਏਸ਼ ਗਨ ਨਮੈਂ ।ਦਿੱਲੀ ਲਵਪੁਰਿ 
ਕੋ ਵਿਚ ਵਧੋ। ਗਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੀ ਕਹੁ ਸਧੋ ॥ ੧੪॥ ਕਰਸੀ ਬਹੁਤ 
ਬਕੁਰਸੀ” ਰਾਜ। ਪੈਹਹ ਬਡੋ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ । ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਇਮ ਕਾਰਜ 
ਕੀਨਿ । ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੁਛ ਲੀਨ? ॥੧੫॥ ਇਮ ਕਹਿ ਅਪਰ 
ਜਿ ਥੇ ਤਿਨ ਸਾਬ । ਤਿਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤਬਿ ਨਾਬ। ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰਨ ਭਈ । ਦੋਨਹੁੰ ਕੌ ਦਸਤਾਰ ਦੂ ਦਈ ॥ ੧੬॥ ਸਪਤਿ ਦਿਵਸ _ 
ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਰਹੇ । ਬਰ ਲੋ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰ ਲਹੇ । ਪੁਨ ਰੁਖਸਦ 
ਹੁਇ ਘਰ ਕੋ ਗਏ। ਤਬਿ ਤੇ ਬਧੇ ਰਾਜ ਬਡ ਭਏ" ॥ ੧੭॥ ਨਾਭਾ 
ਅਰ ਦੂਸਰ ਪਟਿਆਲਾ । ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਇਹ ਭੇ ਮਹਿਪਾਲਾ। 
7ਜਬਹਿ ਮਹਿਘ ਸਿਖ ਲੋਵਨ ਗਏਂਪਹਾਸ ਕਰਤਿ ਵੈਗੇਹਰ ਭਏ॥੧੮॥ ` 

ਮਾਰਥੰਡ#ਸੋ ਦਯ ਬਤਾਇ।-ਮਾਰਹਿ ਪਿਖੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਧਾਇ-।-ਬਦਰੀ ਤਰੁ 
ਸੋਂ ਖਰੋ-ਬਤਾਯੋ” । ਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਨੰ ਢਲਿ ਆਯੋ" ॥ ੧੯॥ ਲਖੀ ਅਵੇਂ- 
ਗਜ ਗੁਰ ਕੀ ਹੋਈ । ਤਬਿ ਵੇਗੇਹੰਰ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਕੋਈ ।' ਬਖਸ਼ਾਵਨ 
ਹਿਭ ਹਿਤ ਭਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਦੋਇ ਤੁਵੇਗ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਏ ॥੨੦॥ ਲਾਦ 
`ਰਮਤਾ ਦੀ ਜੇਜਾ, ਪਰ (ਬਿਰਾਜ) ਰਹੇ ਸਨ_ ਤਦੋਂ । "ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ । “ਦੇ ਢਮਤਾਗੀਂ । 

9ਕ੍ਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ।“ਜਦੋਂ(ਬਠਿੰਤੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇੱਤ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ) ਸਿੱਖ ਮਹਿਆਂ ਲੋਣ ਗਏ ਸਨ । 
੬(ਉਹ ਬੋਣਾ, ਬਾਂਢ ਯਾ ਹਾਬੀ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਯਾ ਮਾਰਨ ਦੌੜੇ, ਖੂਨੀ । 
ਬੇਰੀ ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । "(ਸੰਢਾ) ਢੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। _ _ 

ਪੀ ਖੁਖ ਤੇ ਭਨ, ਪਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ?ਸਾਖ] ਪੋਥੀ ਢੀ ਸਾਂਥੀ ਹੈ। 



ਮੂ! ੨੦ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੬੧੧੬ ) _ ਐਨ ੧। ਅਸ ੨੯, 
ਰਸਦ ਕੋਤਿਕ ਸੈਗ ਲੀਨਿ । ਕੁਛਕ ਰੂਪ ਰਸ” ਪਾਵਨ ਕੀਨਿ । ਦੇਨਿ 
ਹੇਤ ਗੁਰ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਧਰਿ ਆਗੇ ਸੰਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੨੧॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ 
ਥਿਰ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। “ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ ! ਬਖਸ਼ਹੁ ਖਤਾ ਹਮਾਰੀ । ਮਹਿਖ ਲੋਨ 
ਸਿਖ ਭੈਜੇ ਜਬੈਂ । ਹਮ ਨੇ ਕਪਟ ਰਚਜੋ ਪਿਖਿ ਤਬੈ ॥੨੨॥ਤੁ ਮਨੋ ਪੜਦਾ 
ਢਕਯੋ ਹਮਾਰੋ । ਗਯੋ ਵਠਿੰਡੇ ਮਹਿਖ ਬਿਚਾਰੋ”। ਤੁਪਕ ਰੂਪਰਸ” ਹੇਰੀ 
ਧਰਿ ਕਰਿ । ਗੁਰੂ ਭਏ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ॥ ੨੩॥ ਕਯਾ ਜਾਚਤਿ 
ਹੋ ਕਰਹੁ ਸੁਨ ਖਤਾ ਪਰੇ ਅਬਿ ਪਾਵਨ” ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਬਿ 
ਸੰਭਿਨਿ ਬਖਾਨਾ । “ਰਾਮੇ ਕੋ ਦਿਯ ਰਾਜ ਮਹਾਨ/॥ ੨੪॥ ਹਮ ਜੋ ਭੀ 
ਬਖਸ਼ਹੁ ਕਰਿ ਕਰੁਨਾ। ਆਇ ਪਰੇ ਗਵਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ?। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕਹਯੋ ਪਮਲੋਂ ਤੁਮ ਆਇ । ਜਾਨਿ ਅਵੱਗਯਾ ਲਿਯ ਬਖਸ਼ਾਇ ॥ ੨੫॥ 
ਯਾਂਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੇਤਿਕ । ਕੇਤਿਕ ਸਮੇਂ ਥਿਰਹਿਗੋ ਤੋਤਿਕ । ਨਹਿ 
ਛੀਨ/ਹੋ ਕੋ ਘਰ ਸੁਖ ਪਾਓ । ਸਿਖ ਸੋਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਓ”॥ ੨੬॥ 
ਇਮ ਬਖਸ਼ਾਇ ਕਿਤਿਕ ਢਿਨ ਰਹੇ । ਰੁਖਸਦ ਹੋਇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਗ ਗਹੇ । 
ਉਚੇ ਥਾਨ ਬੈਠਿ ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ । ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਸੁਹਾਇ ਸਭਿਨਿ 

ਮੰਹੰ ॥ ੨੭ ॥ ਡਲ ਸਿੰਘ ਗਨ ਬਿਰਾੜ ਬਿਰ ਸਾਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ 
ਬਾਕ ਉਯਰੇ । “ਬਹੁ ਗੋਧੂਮ ਖੇਤ” ਦਿਖ ਆਵਹਿਂ। ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰਾਦਲ ਅੰਨ 
ਉਪਾਵ|ਹੋ” ॥੨੮॥ ਸੁਨਿ ਭੱਲੇ ਜੁਤਿ ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਖੋਹੀ“ ਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਇਤ ਓਹੇ । ਬਚਾ ਗੋਧੂਮ ਖਰੀ ਨ ਉਚਾਰੋ । ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਭਲੋ ਬਿਚਾਰੋ 
॥ ੨੯ ॥ ਛਿਤ ਗੋਧੂਮ (ਜ ਇਹਾਂ ਉਪਾਵੈਂ। ਤੁਰਕ ਦੇਹਿ ਦੁਖ, ਚੜ੍ਹ ਚਲਿ 
ਆਵੈਂਸੂਨ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਲਖ ਮਤਿ ਹੀਨੋ” ਮੋਨ ਰਹਾਏ 
। ੩੦ ॥ ਲਖ[ਹ ਨ ਤੁਰਕ ਭਏ ਅਬ ਅਦਾ" । ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਬਿਰੇ ਸਦ 
ਸਦਾ । ਬੰਤ ਗਏ ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਔਰ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਊਚ) ਠੌਰ॥੩੧॥ 
ਸੁੱਖਾ ਛਕੇ ਅਮਲ ਦ੍ਰਿਗ ਆਏ। ਡੱਲੋ ਸਹਿਤ ਨਿਕਟ ਸਮੁਦਾਏ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਉਚੇਗ ਕਰੋ ਗੁਰ ਭਨੋਂ । “ਖਿਖਹੁ ਕਮਾਦ ਖਰੇ ਇਤ ਘਨੌ ॥ ੩੨॥ 
'ਜਸਤੇ ਬਹੁ।ਥ।ਧ ਕੋ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਹੇਤ ਭਲੋ ਲਹਿੰ ਸ਼੍ਰਾਦ ਜਹਾਨ॥ਸੁਨਿ 
“ਨੂਣ । “ਬਦੂਕ ਤੇ ਲੂਣ । <੦ਣ ਚਰਨੀਂ ਆ ਪਏ ਹੋ । “ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ । “ਕਾਗ । #ਬਚਨ 
ਤੇ'। “ਮਤਿ ਹੀਣੇ (ਲੋਗ) ਜਾਣਕੇ । ̀(ਡੱਲ) ਲਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂਰਕ ਹੁਣ ( ਖਤਮ ) ਪੂਰੇ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ । (%; ਅਵ&ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ] । 



ਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੧੭ ) ਐਲ ੧ । ਅਸ ੨੯, 

ਬੈਰਾੜ ਕਹੈ ਕਰ ਜੋਰਿ/ਪੁਭੁ ਜੀ!ਨਹਿਂ ਕਮਾਦ ਇਤ ਓਰ॥੩੩॥ ਤ੍ਿ 
ਲੈਬੋਰੇ ਵਧਿ ਬਹੁ ਗਏ । ਸੋ ਆਗੇ ਤੁਮ ਦੇਖਤਿ ਭਏ। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਵਬੁ 
ਚਹੈਂ ਨ ਕੋਈ। ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਨਿਪਜਹਿ ਜੋਈ ॥ ੩੪॥ ਸੋਈ ਭਲੀ ਅਹੈ 
ਇਸ ਦੇਸ਼ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਪਹੁੰਚੈਂ ਤੁਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਤੇ ਦੁਖ ਉ੫- 
ਜੈਹੈਂ । ਓਜ ਪਾਇ ਕਰਿ ਹਾਲਾ ਲੈਹੈ ॥੩੫॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਪੁਨ ਮੁਸ- 
ਕਾਏ। “ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਨ ਭਾਏ? ਅਵਿਨੀ ਪੁਰਿ ਸਿਹ੍ਰੰਦ ਕੀ 
ਸਾਰੀ । ਇਹਾਂ ਲਗਾਵਨ ਹੇਤੁ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੬ ॥ ਭਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤਹਿ 
ਹੁਤੇ । ਸਗਰੇ ਉਪਜਤਿ ਸ੍ਰਾਦਲ ਇਤੇ । ਕੋਚਿਤ ਦਿਨ ਹਇ ਤੁਰਕ 
ਬਿਨਾਸੀ । ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕੌ ਹੁਇ ਰਾਸੀ॥੩੭॥ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਅੰਗੀਕਾਰਹ। 
ਅਪਰ ਨ ਹੁਇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਹ।ਸਵਾ ਜਾਮ ਦਿਨ ਜ਼ਰਿ ਹੈ ਜਾਵਦ । 
ਤੁਮਰੀ ਮਤਿ ਬਿਰ ਰਹੈ ਨ ਤਾਵਦ॥ ੩੮ ॥ ਬਚਨ_ਹਟਾਵਤਿ ਰਹੇ ਨ 
ਮਾਨਾ। ਤਉ ਸੁਨਹੁ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਾ।ਸਨੇ ਸਨੋ ਗੋਧੁਮ ਹੁਇ ਜਾਇਾ। 
ਦਿਨ ਪਤਿ ਬਸਤਿ ਰਹੈ ਅਧਿਕਾਇ ॥ ੩੯॥ ਅਪਰ' ਕਾਜ ਤੁਮ ਬਹੁਤ 
ਬਿਗਾਰਾਂ । ਮਾਨਯੋਂ ਬਾਕ ਨ ਜਥਾ ਉਚਾਰਾ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਇਸ 
ਦੇਸ਼। ਉਪਜਤਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਬਿਸ਼ੇਸ਼” । ੪੦॥ ਭਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ 
ਗਨ ਬੈਗਾਰ । ਥਿਰੁ ਹੁਇ ਰਹੇ ਮੌਨ ਮੁਖ ਧਾਰਿ। ਜਾਨ ਸਕਹਿੰ ਨਹਿ , 
ਆਸ਼ੈ ਗੁਰ ਕੋ । ਨਹਿੰ ਬਾਕਨਿ ਪਰ ਧੀਰਜ ਉਰ ਕੌ॥ ੪੧ ॥ ਇੰਤਿ ੭1 ਗੁਰ : 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਨੇ “ਦਮਦਮੈ” ੫ ਮੈਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਉਨਤੀਸਮੇਂ ਸੱਦੂ ॥ ੨੯ ।= 

#ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰ ਹਣ ਸਫਲ ਹੈ ਰੰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 
ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਮਤ ੧੭੬੦ ਤੇ ੧ -੬੫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਨੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਵੀ 
ਜੀ ਇਹ ਵਾਕ ੧੮੯੦ ਤੋਂ ੧੯੦੦ ਮੈਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ੧੬੦੦ 
ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਟੋਪੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਖੁਹਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਕਮਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਰ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਸੇਲ ੧੮੮੨ 
ਅਰਥ/ਤ ਮੇਮਤ ੧੯੩੯ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਦ ਗਿਆਂ ਤਦੋਂ ੩੯ ਛਰ੍ਹੇ ਟੋ ਗਏ 

` ਸਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਤੋ ਅਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ 
ਬਾਦ ਏੋਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੱਚੀ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵੇਖੇ, 
ਮਾਲਵ' ਵਸਦਾ ਵੇਖਕੇ ਯਾ ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈਸੀ ਤੇ 
ਸਹੀ ਹੈਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਡ ਮੱਚ ਹੋਏ । 



ਮੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੧੮) ਐਨ ੧ । ਕਹੂ ੩੦ 

੩੦, [ਕਪ੍ਰੇ ਦੀ ਸੌਤ । ਧਰਤੀ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਸਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਆਇ । ਬੈਦਨ 
ਕਰਿ ਬੈਠਤਿ ਭਏ ਗਾਥਾ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਕੌ 
ਲਿਟ ਮਾਰੀ। ਭਈ ਸਾਂਚ ਜਿਮ ਪ੍ਰਭੂ ਊਚਾਰੀ? । ਡਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਕੋ 
ਨਿਫਾਤ ਸੁਨੰਤਾਂ । ਬੂਝਨ ਕੀਨਿ ਸਕਲ 6 ਬਿਰਤੰਤਾ॥ ੨॥ “ਕਿਨ ੧ 
ਕਹੁ ਫੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ $। ਕਿਸ ਕੇ ਸੋਗ ਕੀਨਿ ਤਿਨ ਜੈਗ ?” ਸੁਨਿਕੈ ਸਿੰਘਨ 
ਸਰਝ ਸੁਨਾਯੋ : (“ਮੇਲਾ ਢਿਲਵੀਂ ਬਹੁ ਚਲਿ ਆਯੋ ॥ ੩॥ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਸੁ 
ਮੰਜੀ ਲਾਇ । ਬੈਠਜੋ, ਭੇਟੈਂ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾਇਂ। ਡਹਾਂ ਕਪੂਰਾ ਭੀ ਚਲਿ ਗਯੋ। 
ਕੋਢਿਤ ਸੁਭਣ ਸੈਗ ਮਹਿ ਲਿਯੋ ॥ ੪॥ ਬੈਰੀ ਬਰਗਾੜੀ" ਤਿਸ ਕੋਰੇ। ਹੜੋ 
ਸ਼ਰੀਕਾ ਮਰੇ ਅਗੇਰੇ । ਸੋ ਭੀ ਚਲਿ ਆਏ ਬਿਚ ਸੇਲੋ । ਜਿਨਹੁ ਦ੍ਹੇਲੋ ਹੋਹਿ 
ਨ ਮੇਦੇਂ"॥੫॥ਪਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੀ ਦਿ੍ਸ਼ ਦੋਊ । ਪਾਛਲ ਬੈਰ ਚਿਤਾਰਤਿ 
ਸੋਊ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਯੋ ਬਕਬਾਦ ਬਿ੍ਸਾਲਾ । ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ ਭੇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ 
॥੬॥ ਬਵੀ ਸਪਰਧਾ ਦੁਦਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇਰੀ । ਆਯੁਧ ਲਗੇ ਚਲਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । 
ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਲਾਈ । ਮਰੇ ਕੱਤਕ ਮਚਿ ਪਰੀ ਲਰਾਈ ॥ ? ॥ 
ਜਾਨ੍ਯੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ” ਬਖੇਰਾ । ਬਿਗਰਯੋ ਮੇਲਾ ਤ੍ਰਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਅਤੈ ਰਾਮ 
ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ”। ਭੇਜਯੋ ਜੁੱਧ ਹਟੈਏ ਕਾਮ ॥ ੮ ॥ ਤਰਜਤਿ“ ਦੋਨਹੁਂ 
ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਹਣਾਵੈ-ਗੁਰ ਘਰ ਸੈਂ ਕਿਮ.ਜੇਗ ਮਢਾਵੈ'?ਨਿਜ ਘਰ ਗਮਨਹੁੰ 
ਕਰਹੁ ਲਗਾਈ। ਹਟਿ-ਜਾਵੋ ਕਕੋਂ ਧੂਮ ਮਚਾਈ-੯॥ਇਡ ਉਤਿ ਗਰਕ 
ਤਰਜੜਿ ਬਿਚਰਤਿ । ਭਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਿਖੁ ਅਤਿ ਹੜਿ ਮਤਿ" । 
ਬਮਣੀ ਤਾਕਿ ਚਲਾਂਈ।ਹੜਿ ਵੀਨੋ ਸ੍ਰੀ ਗਮ ਗਿਰਾਈ ॥੧੦॥ਸੁਨਿ ੬ ਰ੍ 
ਤਬਿ ਦੌਰੇ ਗਏ । ਮੁਰ਼ਜੋ. ਉਠਾਇ ਸੁ ਲਕਾਵਤਿ ਭਏ। ਸੋਵੀ ਅਪਰ ਗਏ. 
ਰਿਸ ਭਰਿਕੈ/ਬਜ਼ਜਤਿ-ਤਰਜ਼ਝਿ ਗਾਰਿ ਨਿਕਰਿਕੋ॥੧੧॥ਸ਼ਿਰੀ ਗਮ:ਸ਼ਸ਼-_ 
ਕਾਰਨ ਹਰੀ 'ਖਰੋ-ਕੌਲ- ਬਹੁ ਸੈਕਰ ਪਾਗੇ। ਬੋਲਕੋ-ਨਹੀਂ' ਵਾਹੁ ਇਸ. 

“ਕਰੰਗਗ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੌਰੀ। [ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੰਧੂ ੩ ਅੰਕ 2 
ਵਿਚੇ ਆਦਿਆਂ ਹੈ। ਉਖ ਕਂਪੂਰੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀਕ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦ: ਸੰਗ ਬੀ ਆ ਚੂਕਾ 
ਹੈ| “ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੰ ਦੁੱਖ ਇਤਾਂ ਹੋਇਆ ਐ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਠਗੀਂ, ਹੋਵਿਆਂ ਸੀ। ੧ਕੋਲਨੇ। _ 
$ਅਤੈਂ ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ।. “ਭਕਨਾ ਕਤੇਕੇ । $ਫ਼ਭਰੋਆਂ ਦੀ ਮਤ ਬੋ ਮਾਰੀ ਗਈ । 



0 ਗਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ । (੬੧੧੯) _ ਐਨ ੧। ਅੰ ੩੦. 
ਕਰੀਏ। ਅਪਰਬਿਘਨ ਕੰਛ ਹੋਹਿ ਬਿਚਰੀਏ॥੧ ੨॥ਤਾਤੀ ਬਾਯੁ ਲਗੈ ਮੁੜ 
ਅੰਗ" । ਤਹਿ ਗੁਰ ਮਾਰੇ ਠਾਨਤਿ ਜੈਗ”। ਮਮ ਪਰਵਾਰ ਹਟਾਵਨਿ ਗਯੋ। 
ਮਹਿਦ ਬਖੇਰਾ ਮਿਲਿ ਉਪਜਯੋ-॥੧੩॥ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਨਰ ਦੌਰਤਿ ਆਵਾ। 
ਕੌਲ ਸਮੀਪ ਦੁਖਤਿ ਬਚ ਗਾਵਾਂ ।-ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਕੋ ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ”। 
ਗੋਰੀ ਲਗੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਭਾ ਹਤਿ-॥ ੧੪ ॥ ਜਾਇ ਉਠਾਯਹੁ ਤਤ ਛਨ 
ਲਯਾਏ । ਸਭਿ ਸੋਵੀਨਿ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ । ਇਕਠੇ 'ਸਸਕਾਰਾਂ। 
ਅਭੈਰਾਮ ਤਬਿ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰਾ ।੧੫॥-ਮਮ ਨੰਦਨ ਤੈ' ਮਾਰੇ ਦੋਇ। ਇਸ 
ਅਘ ਕੋ ਫਲ ਇਮ ਤੁਝ ਹੋਇ। ਪੂਰਬ ਸਰਾਪ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾ । ਮਰੈ' 
ਤੁਰਕ ਤੇ ਲੈ ਕਰਿ ਵਾਹਾ ॥੧੬॥ ੩੦ ਤੋਬਰਾ ਬਦਨ ਚਵਾਵਹਿ । ਮਰਤ 
ਸਮੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿਂ। ਮੋਹਿ ਸ੍ਰਾਪ ਤੇ ਜੜ ਤੁਹਾਰੀਉਖਰ ਗਈ 
ਸਸਗਰੀ ਇਕ ਬਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਪਾਨੀ ਦੇਵਾ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ। ਇਮ ਸ਼ੈਕਣ 
ਬਡ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਈ-।ਕਯੋ ਸ਼੍ਰਾਪ ਸੁਨਿਕੈ ਪਛੁਤਾਯੋ । ਬਹੁਰੋ ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ 
ਬਿਤਾਯੈ ॥੧੮॥ "ਈਜੇ ਖਾਨ ਮੰਝ” ਚਢਿ ਆਯੋ । ਘਰਿ ਕੋਟ ਤਿਨ ਜੋਗ 
'ਮਚਾਯੋ । ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਕਰਿ ਚਵਿਗੇ ਸੂਰ।ਘਾਸ ਪੁੰਜ ਮ/ਹੇਂ ਦੁਰਜੋ ਕਪੂਰਾ 
॥ ੧੯॥ ਈਸੇ ਖਾਨ ਭਨਯੋ-ਬਿਚ ਅਹੈ । ਖੋਜਿ ਲੋਹ ਨਹਿਂ ਭਾਗ 
ਲਹੈ-। ਇਤ ਉਤ ਖੋਜਕੋ ਲਿਯੋ ਨਿਕਾਸ । ਗਹਿ ਕਰਿ ਆਨ੍ਯੋਂ ਤੂਰਨ 
ਪਾਸ ॥੨੦॥ ਦੇਖਿ ਪਠਾਨ ਭਨਕੋ-ਤੂੰ ਸੂਰਾ।ਇੱਲਾਂ ਕੁ ਕੜਵਾਂਗ ਕਪੂਰਾ। 
ਬਾਜ ਰਖਨ ਕੋ ਲਾਜ ਲਗਾਈ-। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਯ ਕੌਢ ਕਰਾਈ 
॥ ੨੧॥ ਈਸੇ ਖਾਨ ਕੂਚ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਜਿਤ ਜਾਨੋ ਸੋ ਮਾਰਗ ਲੀਨਿ । 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰ ਕਰਤਿ`ਭਾ ਮਹਾਂ ਇਸ ਪਕਰੇ ਹੁਇ ਹਾਂਸਲ ਕਹਾਂ- 
॥ ੨੨॥ ਤਾਲ ਉਜਾਰ ਬਿਖੈ ਇਕ ਹੇਰਾ । ਖਰੋ ਹੋਇ ਬੋਲ੍ਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। 
-ਲਾਦਤੋ ਸੈਗ ਜਾਟ ਕ੍ਕਾ ਢੇਹਿ । ਆਛੀ ਬਾਤ ਨ ਛੋਰਨਿ ਦੇਹਿ ॥ ੨੩ ॥ 
ਘਾਂਤੇ ਛਿਹ ਦਰਖ਼ਤ ਜੋ ਖਰੋ।ਫਾਹੇ ਇਸੇ ਚਵਾਵਨਿ ਕਰੋ-ਸੁਨਿ ੫ਠਾਂਨ 
ਕੋ ਹਕਮ ਸਿਥਾਏ। ਵਾਹੇ ਹੇਤੁ ਕਪੂਰਾ ਲਕਾਏ॥ ੨੪ ॥ ਦੇਖਿ ਮਹਾਂ ਦੁਖ 

"ਧੋ ਤੱਤ ਵਾ ਮੇਰ ਔਗ ਨੂੰ ਲਗ ਹ। ਅਕਾਰਣ ਮੱਤਾਂ ਨੰ ਤੀ -ਢਾ ਲਗਦੀ _ਪਰਭੀਤ ` 
ਦੈਣੀ ਅਪਸ਼ਗ਼ਨ-ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਜਿੱਝੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਜੈਗ ਕਰਦੇ ਹਲ । ੧0 ਰਾਮ ਦੇ _ 
ਛੋਦੇ ਭਿਰਾਉ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਨੂੰ । “ਈਸੇ'ਖਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਮੰਬ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹਾਕਮ 
ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੋਰੀ ਸੀ । ਸਾਥੀ ਹੋਬੀ ਵਿਦੋਂ' $ । ਮੈਂਪਾ:-ਥਾਲ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੨੦ ) ਐਨ ੧ । ਲਹੂ ੩੦, 

ਪਾਇ ਬਖਾਨਾ" ।-ਕਰਨਿ ਦੇਹ ਮੁੜ ਇਹਾਂ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਬਦਨ ਤੋਂਬਰਾਂ ਵੇਰ 
ਚਵਾਇ । ਫਾਹਾ ਦੇਹ ਬਹੁਰ' ਇਸ ਥਾਇੰ-॥ ੨੫॥ ਕਿਸ ਨਰ ਬੂੜਯੋ ! 
-ਕਯੋਂ ਕਹਿ ਐ? $ ਵਾਜਬ ਨ੍ਰਾਨ”ਂ, ਤੋਬਗਾ ਕੈਸੇ” ? । ਤਿਨਕੇ 
ਬਤਾਵਨ ਕੀਨ:--ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰਾਪ ਇਮ ਢੀਨ॥ ੨੬॥ ਖਹ ਤੋਬਗ 
ਬਦਨ ਚਵਾਇ । ਫਾਹਾ ਦੋਹਿੰ ਤੁਰਕ ਮਰਿਵਾਇ। ਅਪਰ ਬਾਤ ਸਗਰੀ 
ਬਨਿ ਆਈ। ਨਹੀਂ' ਤੋਬਰਾ ਤੁਮਹੁੰ ਅਨਾਈ ॥ ੨੭ ॥ ਸੋ ਮੰਗਵਾਇ ਦੇਹੁ 
ਮੁੜ ਫਾਸੀ । ਪੂਰਹੁ ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਨਤੁਰ ਤੌਬਰੇ ਹਿਤ ਤਨ 
ਔਰ । ਸਹੋਂ' ਸਰਾਪ ਧਰਿ ਕੈ ਠੌਰ--॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤੁਰਕ ਤਥਾਂ 
ਹੀ ਕੀਨਿ । ਖੋਹ ਤੋਬਰਾਂ ਮੁਖ ਬਿਚ ਦੀਨ/ਪਾਇ ਜੇਵਰਾ ਗਰ ਲਟਕਾਯੋ । 
ਇਮ ਅਵਗਤਿ ਲਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਯੋ॥੨੯॥ਰਾਵਰ ਕੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨ ਮਾਨ॥ 
ਮਹਾਂ ਮੂੜ ਲਹਿ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ? ।ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਨਿ ਧਾਰੀ। 
“ਬਾਕ ਅਮੋਘ ਫਰਹਿ ਨਹਿ ਟਾਰੀ ॥ ੩੦॥ ਬ੍ਹਮ ਅਸਤ ਰਘਬਰ ਸਰ- 
ਮੈਗਾ। ਭਯੋ ਨ ਨਿਸ਼ਵਲ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਭੌਗਾ । ਨਹੀਂ ਸਮਰਥ -ਹਟਾਵਨਿ 
ਕੋਈ।ਓਣ ਸੁਮੇਰ ਨ ਬਚਿਬੋ ਹੋਏ) ॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਬੈਰਾੜ ਤ੍ਰਾਸ ਕੇ ਸਾਥ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਿਵਾਵਹਿੰ ਮਾਬ । ਕੇਚਿਤ ਦਿਵਸ ਬਿਤੇ ਤਹਿ ਔਰ। ਬਸੇ 
ਪੁਭੂ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ ॥੩੨॥ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਡ ਸ਼ੋਕ ਭਯੋ ਹੈ।ਜੁਗ ਪੁੱਤ੍ਰਨਿ 
ਇਕ ਬਾਰ ਹਯੋ ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਲਾਗੜੋ ਕਰਨਿ ਅਹਾਰਾ । ਬਰਖਾਂ ਮਹਿ 
ਗਰਜਜਯੋ ਘਨ ਕਾਰਾਂ॥ ੩੩॥ ਸਹਿ ਨ ਸਕਯੋ ਦ੪ ਪਾਇ ਉਚਾਰੇ । 
“ਮੁੜ ਕੌ ਸ਼ੋਕ ਭਯੋ ਸੁਤ ਮਾਰੇ । ਘਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿ ਭਈ ਵਧਾਈ । ਗਰਜਿ 
ਗਰਜਿ ਕੈ ਮੋਹਿ ?ਨਾਈ ॥੩੪॥ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਨ ਤੁੜ ਕੋ ਕੋਈ, ਸ਼ੋਕ 

“ਕਪੂਰਾ ਟਲਿਆ । “ਇਸ਼ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਰ ਤੋਬਰਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਊ ₹ਕਫੀ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ। 
<(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਵਾਕ ਫਾਲਿਆਂ ਨਾ ਰਲਣ ਵਾਲਾ (ਸੈਂਡੀ) ਅਨੋਘ ਹੈ (ਵੈਸਾ) >ਹਮ ਅਸੰਤ 
ਵਾਲਾ ਰਘੁਬਰ ਦਾ ਤੀਰ । [੬ ਹਮਾਸ=੍ਛਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਟ ਜੇ ੨! ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ ਗਰਕੇ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦ। ਸੀ]। (ਅ) ਰੁਟੂ ਕਾਂ ਵਾਕ ਨੈਂਸਾ ਅਘ ਤੇ ਟਾਲਿਆਂ ਨਾਂ ਟਲਣ ਵਾਲ ਹੈ 
ਕਿ ਜੇਸੇ ੨ ਹਮਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਰਘਬਰ ਦੇ ਧਊ੪ ਨਾਲ ਚਲਇਆਂ ੮ ਇਆ ( ਅਘ ਹੈ ) । 
(ਬ੍ਰਹਆਸਟ੍ =ਬ੍ਰਹਮਾ ਦ ਅਸ= । ਏ੍ਹਮਾ ਰਚਿਤ ਇਕ ਤਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰ । “ਸਰ” ਦਾ ਅਰਬ ਬਾਣ 
ਹੈ, ਪਰ “ਸਰ? ਦਾ ਅਰਥ ਦਸੀ ੋਣ ਕਰਣੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾਵ ਕਮਨ ਈ ਲਿਅ। ਜਾੰਦਾ! ਦੋ]। 

ਪਾ:=ਲਾਹਿ । 



ਗੁਲ ਘਤਾਘ ( ੬੧੨੧ ? ਐਲ ੧ । ਅੰ; ੩੦. 

ਪਰੋਲੋ ਰੱਬੀ ਅੰਬ ਗੰਦ ਜਾਹ ਨ ਦੇਹੁ ਵਿਖਾਬੀਂ। ਅਭੈਰਮ 

ਜਬਿ ਏਵ ਅਲਾਈ ॥੩੫॥ ਝਰ ਮਿਟਿ ਗਯੋ ਨ ਬਰਖਜੋ ਬਾਰੀ । ਭਾ ਦੁਰ- 

_ਭਿੱਛ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਭਾਰੀ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਲਗਿ ਮੇਘ ਨ ਆਏ । ਰਵਿ ਤਪ੫- 
ਤੜੋ ਬਹੁ ਨਰ ਅਕੁਲਾਏ ॥੩੬॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਤ ਕੋਰ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਭਯੋ 

' ਉਚਾਰੋ” ਸ਼੍ਰੋਤਨ £ਗਾਂ। ਬਾਸ ਦਮਦਮੇ ਸਤਿਗੁਰ_ ਕੀਨਿ । ਕੇਤਿਕ£ 

ਸੁਪ ਕਿਤਿਕ ਬਰ ਲੀਨ ॥ ੩੭॥ ”ਇਕਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਬਾਰੀ । 

ਸੰਭਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ (ਕਹਹੁ ਧਰਾ ਇਹੁ ਕਿਨੋ ਉਠਾਈ ? 
`ਕਿਸ ਊਪਰ ਥਿਰ ਹੋਤਿ ਸਵਾਈ” ॥ ੩੮ ॥ ਕੋ ਭਾਖਤਿ “ਛਿਤ ਧਵਲ 
ਉਠਾਵੈ” । ਕੋਚਿਤ ਬੋਲੇ, “ਸ਼ੇਸ਼ ਚਵਾਵੈਂ”। “ਕਮਠ ਪੀਠ ਪਰ? ਕਿਨਹੁੰ 

ਬਤਾਈ । “ਕੋਲ ਦਾੜ ਪਰ”? ਕਹੈਂ “ਉਠਾਈ” ॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਪੁ ਗੁਰੂ ਸੁ 

ਬੂਝਨਿ ਕਰੇ। ਓਜਿਨਹੁੰ ਉਠਾਈ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰੇ£? ਬਿਨ ਅਲੀਬ ਨਹਿ 
ਸਕਹਿ ਉਠਾਇ । ਜਿਨਹੁੰ ਉਠਾਇ ਸੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ? ॥ ੪੦॥ ਹਾਥ 

-ਜੋਰਿ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਅਲਾਈ । 'ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਦਿਹੁ ਆਪ ਬਤਾਈ”। ਸ਼੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਬਿਥੈ ਉਚਾਰਾ । ਪੰਏਹ ਜੋ ਦੇਖਹੁ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ ॥੪੧॥ 

ਸਾਚ ਆਸਰੇ ਸਭਿ ਥਿਰ ਭਯੋ । ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਅਵਲੈਬ ਨ ਬਿਯੋ । ਸਾਚ 

ਆਸਰੇ ਸੂਰਜ ਤਪੈ। ਸਾਚ ਆਸਰੇ ਨਿਸਪਤਿ ਢਿਪੈ ॥ ੪੨॥ ਸਾਚ 
ਆਸਰੇ ਸਿੰਧ ਗੈਭੀਰ । ਸਾਚ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਧੀਰ । ਸਾਬ ਆਸਰੇ 
ਬਾਯ ਬਹੈਤਾ । ਸਾਚ ਆਸਰੇ ਅਗਨਿ ਤਖੰੱਚਾ ॥੪੩ ॥ ਸਾਚ ਆਸਰੇ ਕੂੜ 

ਦਿਖੰਤਾ । ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਨੂ ਨਿਬਹੈਤਾਂ।ਜਥਾਂ ਰਜੁ ਸਾਚੀ ਦਿਖਿਧੋਤਾ। 
ਤਿਸ ਮਹਿ ਕੂੜ ਸਰਪ ਕਲਪੰਤਾ ॥੪੪ ॥ ਜੇ ਸਾਝੀ ਰਜੁ ਹੋਇ ਨ ਤਹਾਂ । 

ਸਰਪ ਕੂੜ ਕੌ ਕਲਪਹਿ ਕਹਾਂ । ਯਾਂਤੇ ਨਿਸਚੈ ਇਹੈ ਕਰੀਜੈ । ਸਾਚ 

ਆਸਰੇ ਸਕਲ ਜਨੀਜੈ[”॥੪੫॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। “ਆਪ 
ਕਢ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੨ਨੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। <ਕਿਤਨਿਆਂ' ਨੇ ਭਚੁੱਕਦਾ ਦੈ। “ ਰ ਦੀ ਦਾੜ ਉੱਤੇ । 

4ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੌਣ ਦੈ। “ਗ ਛੂੜੇ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਲਿਰਬਾਹ ਸੱਚ 

. ਬਿਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦਾ/'ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ।1ਦ੍ਰਹਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਆਪ 
` ਹੈਜੇ ਸੱਚ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਵਗਾਪਕ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਹ ਜਣਾਯਾ ਹੈ 

ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦਦ ਤਾਟੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਈਲ ਮੱਛੂ ਕੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀ ਖੜੇ, 

ਇਹ ਖਿਆਲ ਸ਼ਲਤ ਹਨ,ਇਹ ਸਤਸਰੂਪ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨੱਤਨਾਂ ਦ ਆਸਰੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਹਲ ਤੇ 
ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਥਾ: -"'ਤੈ ਵਿਚਿ ਨਰਜ ਡੇ ਕਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥ ਕੋਹ ਕਟੋੜੀ ਚਛਭ ਲ ਅੰਤੁ ॥” 



ਸ੍ਰੀ ਘਰ ੫੩੫ ਰਜ (੬੧੨੨) ਐਨ ੧। ਸੰ) ੩੧ 

ਜਥਾਰਬ ਹੀ ਸਮੁੜਾਯੋ।ਜਜਿਸਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪਕੀ ਹੋਇ।ਸਾਢ ਪਛਾਨੈ ਹਰਿ 

ਜੀ ਸੋਇ॥੪੬॥ ਧੈਨ ਧੈਨ ਸਤਿਸੈਗ ਤੁਮਾਰਾਂ । ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ 

ਹਾਰਾ।ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨ ਢੇਰ।ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਕਰੜੋ ਜੋਢੇਰਾਂ॥੪੭॥ 
ਭਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੫੩੫ ਸੌਰਜ ਹਰ ਥੇ ਪ੍ਥਮ ਐਨੇ ' ਕਪ੍ਰੇ ਕੇ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਰਨ” ਨਾਮ ਇਕ ਤ੍ਿੱਸੰਤੀ ਅੰ ॥੩੦॥ 

੩੧, [ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੰ ਕੇ ਐਗਦੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਢਯਾਂ ਸਿੰਘ ਕੌ ਸਿਮਰਤੇ-ਗਯੋ ਭਯੋ ਚਿਰਕਾਲ । ਮਿਲਯੋ ਕਿ 

ਨਹਿ ਤਰਕੇਸ਼ ਕੋ ਲਾਗੀ ਬਿਲਮ' ਬਿਸਾਲ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਤਿਹ ਸੁਧ 

ਲੈ ਹਮ ਦੱਛਨ ਜਾਨਾ/ਕਿਮ ਕਾਰਜ ਭਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਾ-। ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰਤੀ- 

ਛਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ । ਉਤ ਜਿਮ ਭਈ ਸੁਨਹੁੰ ਦੇ ਕਾਨ ॥੨॥ ਦੈਨ ਹੁਕਮ 

ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕੋਰਾ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਜਤਨ 'ਬਡੋਰਾ”। ਘਨੇ 

ਵਜ਼ੀਰ ਮਲਾਨੇ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਸਾਬ ਨ ਕੋਇ ਬਖਾਨੇ ॥ ੩॥ ਕੇਤਿਕ ਬਾਦੀ 

ਮਨਮੁਖ ਗੁਰ ਤੋ । ਬਡੇਂ ਅਸ਼ਰਧਕ ਬੇਮੁਖ ਧੁਰ ਤੋਂ । ਜੇ ਕੋਇਕ ਚਾਹਤਿ 

ਲੋ ਜਾਨੋਂ । ਸੋ ਬਰਜਤਿ ਥੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨੇ ॥੪॥ ਦਾਵ ਘਾਵ ਕਰਿ 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚਲਜੋ ਨ ਝਾਂਰ। ਹੁਇ ਲਾਚਾਰ ਲਿਖੀ 

ਅਰਦਾਸ । ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ॥੫॥ ਜੋਰੀ ਕਾਸਦਾ' ਕੀ ਚਲਿ 

ਆਈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਗੀੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਖੋਲੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰ 

ਪਣੀ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਬਿਨਤੀ ਲਿਖਿ ਪਠੀ ॥ ੬ ॥ “ਅਪਨਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ 
ਬਨਾਵਹੁ । ਜਿਮ ਭੇਜਯੋ ਤਿਮਸ਼ਾਹੁ ਮਿਲਾਵਹੁ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਤ -ਕੂੜ 

ਕਪੱਤੇ । ਮਿਲਨਿ ਦੇਤਿ ਨਹਿੰ ਸ਼ਾਹ ਚੁਗੱਤੈ ॥੭॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ 
ਕਰਤਿ ਮੈਂ ਰਹਜੋ। ਤਊ ਨ ਅੰਡਰ ਮੈਲਾ ਲਹਨੋ । ਲਿਖਤੁਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਇਮ ਬਿਨਤੀ”। ਪਠੀ ਹਕੀਕਤਿ ਤਜਿ ਕਰਿ ਗਿਨਤੀ ॥ ੮ ॥ ਚਰਨ 

ਕਮਲ ਪਰ ਬੈਦਨ ਘਨੀ। ਬਗੰਰ ਬਾਰਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਭਨੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 
ਅਬਿ ਬਨਹ ਸਹਾਇ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੀ ਸਭਿ ਕਿਛ ਬਨਿ ਆਇ? ॥ ੯॥ ਪਠਿ 
ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਗਤਿ ਜਾਨੀ । ਪਨਹਿ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਲਿਖਿਬੇ ਠਾਨੀ। 

੪ਮ;ਬ ਤੂੰ ਤੜਾਰ ਰਹਹੁ ਬਨਿ ਆਫੇ।ਪਤ੍ਰੀ ਪਢੇ ਮੇਲ ਹੁਇ ਬਾਛੇਂ'॥੧੦॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਅਵਰੇਗ ਬੁਲਵਾਵੈ । ਸੁਨਹਿ ਬਾਰਤਾ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਵੈ। ਇੱਤਕਾ- 
''ਦੇਰ । "ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । “ਹਲ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ₹ ੜੀ । “ਮੈ ਦਇਆ ਇੰਘ ਲਿਖਦਾ ਗੰ 
ਇਹ ਬੇਨਤੀ [ਪੁ: ਪੰ: ਲਿਖਤੁ : ਮੈਂ] (ਅ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਲਿਖੀ ਗਈ । [ਸ੪ ਲਿਖਿਤ 
ਸੈ: ਲਿਖ਼ੜ੍ਰ=ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਗਾ] । “ਇੱਛਤ,ਮੇਲ ਹੁਣ ਹੇ ਜਾਏਗਾ । _ ਵਪਾ੪-ਪਾਛੇ । 



ਰੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੨੩ ` ਐਨ ੧। ਸੰ) ੩੧. 

ਦਿਕ ਲਿਖਿ ਤੁਰਤ ਪਠਾਈ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਿਕਫ ਸੁ ਆਈ॥ ੧੧॥ 
ਪਠੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਗੁਰ ਕੀ ਜਬੈ । ਸਮੁਝਕੋ, ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬੈ । “ਜਬਹਿ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਵੋ । ਸ਼ਸਤੁ ਅਮਾਨਤਿ ਜਾਝੇ ਲਯਾਵੋ””॥ ੧੨॥ 
ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ ਹੁਇ ਤਬਿ ਬਿਰਯੋ। ਮਾਨਹੁ ਕਾਜ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰਜੋ। 
ਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤਾ ਨਿਸ ਹੁਇ ਆਈ।ਅਵਰੰਗ ਦਮ” ਕੌ ਕਰਤਿ ਸਦਾਈ 
॥੧੩॥ ਤਿਸ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਜਾਤਿ ਹਮੇਸ਼ । ਕਾਂਬੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼। 
ਜਬਿ ਅਪਨੋਂ ਤਿਨ ਵਖਤ ਪਛਾਨਾ । ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਸੁ ਦਮ ਕੌ 
ਠਾਨਾਂ ॥ ੧੪॥ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਜੋ ਕਰਨਿ ਨਿਵਾਜ । ਗਾਬ ਲਥੀ ਸਭਿ 
ਗੁਰੁ ਮਹਾਂਰਾਜ । ਤਿਸਕੀ ਸੂਰਤ ਕੋਰ ਗ਼ਰੂਰ । ਪ੍ਰਤੂ ਬਿਚਾਰਯੋ ਕਰਿਬੇ 

"ਰਾਵ ਸਾਡਾ ਇਕ ਸ਼ਸ=੍ ਉਸ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ । “ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 
[ਫ:, ਹਬਸਦਮਣ=ਸ੍ਹਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ]। __ ਸੌਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨੮ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
ਅਕਬਰ ਦੀ ਚਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧੇਂਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਕਾਈ ਮੁੱਲਾਂ 

ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ । ਔਰੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਬਦਲਕੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 
ਤਾਕਤ ਸਘਨਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਧਦਾ ਸਮਬਿਆਂ । ਗੁ ਤਰਲ ਕੌਮਾਂ ਤੇ 
ਇਨਸਾਢ ਪਮੈਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਏਹੋ ਜਿਹੀਆੰ ਗੱਕ੍ਰ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆੰ ਮੁਲਣਿਆਂ ਨੇ ਘੜਕੇ ਸਜ਼ਬ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚ ਢੇਲਾਈਆੰ 
ਕਿ ਸਾਭਾ ਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੱਕੇ ਜਾਕੇ ਨਿਮਾਂਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੋ 
ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਯਾ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਝੋਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਵੀ ਜੀ 
ਕੀਤ' ਹੈ । ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਰਦਈ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਓਹ ' 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ.ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; 
ਨਿਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੈਮ ਸਭ ਇਕ ਬੁਰਕਾ ਮਾਤ੍ਰ_ ਸਨ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਪੁਫ਼- 
ਨੀਡੀਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ । ਰ੍ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ “ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਨਾਸੀ ਨੂ ਮੁਹੈਮਦ ਯਕੀਂ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 
ਅਰਥਾਤ ਨਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਠੱਬ ਤੇ ਟੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਔਟੈਗਜ਼ੇਬ 
ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਕਬਤ ਤੋ ਡਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਰਹੀ 
ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਿਮਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਕੇ ਆਪਣਾ ਭੈ 
ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਠਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦਾ ਪੁੰਜ 
ਸਨ । ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਔਰੇਗੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਭਰਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿਕ ਬਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਅਗੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਸਿਮਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈਪਨਾਠਇਵ਼ਮ ਵਾਲ 
ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਐਹੇ ਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਤੱਦ % 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ। - __! ੬੧੨੪) ___ ਜੈਨ ੧। ਗੰਸੂ ੩੧. 

ਦੂਰ ॥ ੧੫ ॥ ਕਮਰਕਸਾ# ਕਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਰਿਕੈ । ਨਿਜ ਤੁਰੇਗ 
ਆਰੂਢਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਈ। ਬਿਚਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕੇ 
ਚਹੁੰ ਘਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਜਬਿ ਨਿਵਾਜ ਕਰਿ ਨਿਕਸਜੋ ਬਾਹਰ । ਪ੍ਰਭੁ ਸਰੂਪ 

ਦਿਖਰਾਯੋ ਜ਼ਾਹਗ। ਕਰ' ਦ੍ਰਿਸਟਿ ੩ ਦੇਖਨ ਕਰਜੋ।-ਨਿਕਸੰਤ ਪ੍ਰਾਣ 

ਮਨੋ-ਮਨ ਡਰਯੋਂਅ ੧੭॥ਉੱ`ਗੂ ਬਾਕ' ਤੇ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨੀ। “ਕੋ ਹੈਰੇ!ਮੂਰਖ 

ਮਦ ਮਾਨੀਊਆਰੈ ਹੋਇ;ਚਹਤਿ ਜੇ ਭਲਯ।ਸੁਨਿ ਭੈ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤੂਰਨ 

ਚਲ3 ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਜ ਤੁਰੈਗ ਕੇ ਕਰਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਲੇ ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰ 
ਪਹਾਰੀ”। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀਂ ਸਭਾ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਹਾਂ ਕਰਜੋ ਠਾਂਢੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ 

॥ ੧੯॥ ਤ੍ਰਸਤਿ ਅਧਿਕ ਉਰ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਰਹਜੋ। ਅਜਬ ਥਾਨ ਪਿਖਿ 

ਬਿਸਮੈ ਲਹਜੋ ॥ ਤਬਿ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਨੀ ਹੁੱਏ ਆਈ । ਸੁਨਿਯਤਿ ਦੂਰ ਨ 

ਦੇਖੀ ਜਾਈ ॥ ੨੦॥ 'ਰੇ ਬੈਦੇ ਮਤਿ ਮੰਦ ਅਜਾਨ ! ਮਤਿ ਕਫਿ-ਸੂਰਤ 
ਕੋਰਿ ਗੁਮਾਨ ॥ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੋ ਹਮ ਹੈਂ । ਤ੍ਰੰ ਬੈਦਾ ਕਿਮ ਹੋਵਤਿ 

' 'ਸਮ ਹੈਂ ॥੨੧॥ ਮਤਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਿਮਤਿ ਮੰਦੇ ! ਏਹ ਤੋਂ ਮੇਰ;ਰੋਚ ਤ੍ਰਾਂ 
ਬੈਦੇ ! ਮਤ ਸਲਤਨ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨ । ਆਜ ਕਿ ਕਾਲ ਫਨ 

ਜਾਨ॥ ੨੨॥ ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ! ਵਿਹੁ ਇਸ ਛੋਰਿ/ਇਮ ਸੁਠਿ ਹਟੇ 
ਸੁ ਪਾਛਲ ਓਰ । ਬਹੁਰ ਖਰੋ ਕਰਿ” ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰਾ। “ਏਕ ਕਪੀਰਾਂ” ਲੇਹੁ 

ਹਮਾਰਾ ॥ ੨੩॥ ਬੈਠਜੋ ਸਿੰਘ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਭਏ । ਤੋਹਿ ਮਿਲਨਿ ਕੌ 

ਹਮ ਪਠਿ ਦਏ । ਸੋ ਮਾਂਗਹਿ ਇਹ ਦੇਵਨ ਕਰਹੁ । ਇਤਨੇ ਭਲੋ ਸੈਭਾਰਿ 
ਸੁਧਰਹੁ ॥੨੪॥ ਅਬਿ ਚਲਿ ਜਾਹੁ ਤਜਜੋ ਤੁਝ ਤਾਂਈਂ।ਨਹੀ' ਦਈ ਕਿਸ 
ਭਾਂਤਿ ਸਜ਼ਾਈ' । ਛੁਟਿਕੈ ਸੁਨਿਕੈ ਥਰਹਰਿ ਕਾਂਪਾ । ਪਸ਼ਚਾਤਾ੫ ਸੈਤਾਂ- 
ਪਤਿ ਆਪਾ ॥ ੨੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਦਮਦਮੇ ਆਏ । ਅਵਰੈਗ ਅਪਨੇ 
ਸਿਵਰ ਸਿਧਾਏ । ਸਗਰੀ ਜਾਂਮਨਿ ਨੀਂਦ ਨ ਆਈ । ਤਾਸਤਿ ਅਧਿਕ 
'ਭੇਦਾਯਕ । “ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। “ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੇ ਭਲਾ 

_ਜਾਹਦਾ ਹੈ” ਤਾਂ । $ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਜਨ ਵਿਚ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਪਹਾੜ ਹੋ 

ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ। “ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ। ੬ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੂ ਹਨ ਤੂੰ ਰੌਚਕ ਮਾਤੁ_ ਹੈਂ । “ਸਾਹਮਣੇ 
ਖੜਾ ਕਰਕੇ । ₹ਕੱਪਣਾ ਤੋਂ ਕਪੀਰਾ=ਕਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਟਾਰ । (ਅ) ਪਰ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਏਥੇ 

“ਭੀਰ ਕਾ ਕਪੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੀਰ ਦ ਫਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
.#ਇਹ ਸ੍ਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵਿਦੇ' ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਏਹ ਸਰੂਪ 

ਦਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਠਨ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ' ਹੈਂ ਸਕਦੀਆਂ । 



_ਘ ਫਰ ਪ੍ਰਭ ਸੂਰਜ । (੬੧3੫) ਐਨ ੧। ਔ ੩੧. 
ਜਾਗਿ ਬਿਤਾਈ॥ਤ੍ਰਫੰ।ਬਡੀ ਵਜਰ ਤੈਂ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨਬਦਨ ਪਾਕ ਕਰਿ 
ਤਬੈ ਮਹਾਨ । ਸਭਾਂ ਸਥਾਨ ਸੁ ਬੈਠਜੋ ਆਈ । ਪਠਿ ਮਾਨਵ ਸਭਿ ਲੀਏ 
ਬੁਲਾਈ॥੨੭॥ ਜੇ ਉਮਫਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਲ/ਨੇ । ਮਸਲੈਦੀ' ਸਭਿ “ਆਵਨ 
ਠਾਨੇ । ਕਾਜ਼ੀ ਗਨ _ਉਲਮਾਉ ਘਨੇਰੇ । ਕਰਿ ਤਸਲੀਮਾਤਾਂ" ਤਿਸ 
ਬੇਰੇ॥ ੨੮ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਬਿਰੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਅਵਰੇਗ 
ਬਾਤ ਚਲਾਈ । “ਗੁਰ ਕੌ ਸਿੰਘ ਇਹਾਂ ਚਢਲਿ ਆਯੋ ?? । ਕੇਤਿਕ ਸੁਨਿ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਤਾਯੋ॥ ੯॥ “ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ ਬਹੁ ਦਿਨ ਤੇ ਆਵਾ । ਨਹਿੰ 
ਕਿਨਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਗ ਮਿਲਾਵਾ । ਚਹਤਿ ਨਿਰੈਤਰ ਅੰਤਰ ਐਬੇ । ਜਤਨ 
ਅਨਿਕ ਤੈ ਪਰਵਿਸ਼ ਨ ਪੈਬੇ॥੩੦॥ ਸਨਿ ਤਤਛਿਨ ਅਵਦੇਗ ਬੁਲਿਵਾਯੋ। 
ਦਯਾ ਸੰਘ ਨਰ ਸੈਗ ਸਿਸਾਯੋ੯। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅੰਤਰ ਗਏ । 
ਸਿਰ ਨਿਵਾਵਬੋ ਤੁਰਕ ਨ ਕਏ" ॥੩੧॥ ਕਰਜੋ ਹਕਮਨਾਂਵਾਂ ਸੁ ਅਗਾਰੀ। 
ਧਰਿਕੈ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਉਢਾਰੀ । “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤ?। 
ਕਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿਬਿ ਢਿਤੋ“. ॥ ੩੨॥ ਪਰਵਾਨੇ ਕੌ ਕਰਿ ਅਗਵਾਈ । 

_ ਅਪਨੀ ਸਿੱਖੀ ਫਾਘਿ ਦਿਖਾਈ । ਸੁੰਨਿ ਪਿਖਿਕੈ ਅਵਰੋਗ ਚੁਗੱਤਾ । ਨਹਿ 
`ਕੜ ਬੋਲਯੋ ਮਦ ਕਫਿ ਮੱਤਾ ॥ ੩੩ ॥ ਪਰਵਾਨਾ ਕੁਛ ਪਵਜੋ ਪਵਾਯੋ । 
ਸਭਿ ਮਡਲਬ ਸਮੜਜੋ ਸਮੁੜਾਲੋ । ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਤੇ ਪਠਿ ਕਰਿ ਜਾਨਾਂ । 
€ਦੇ ਦੀਜੈ ਹਮਰੀ ਜੁ ਅਮਾਨਾ” ॥੩੪॥ ਗੁਪਤੀ ਪਠਜੋ ਸਨਕੋ ਥੋ ਸਾਰਾ” । 
ਸੁਨਿ ਅਵਵੈਫੇ ਪੁਨਹਿ ਉਢਾਫਾ । “ਹੋ ਤੁਮ ਕੌਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ? ਕੌਨ 
ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਨਹੁੰ ਪਠਾਏ?%੩੫॥ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਹਸੋ ਸੁਨਾਈ/ਹਮ 
ਗੁਰ ਸਿਘ ਗੁਰ ਦਏ ਪਠਾਈ । ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਢਲਿ ਇਤ ਆਏ । ਮਿਲਨ 
ਕਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ” ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨਿ ਨੋਰੇਗੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਮਬਿ 
ਕਿਸ ਘਲ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਤੁਮਹੁਂ ਪਠਾਯੋ । ਤਿਹ ਠਾਂ 
ਜ਼ਹੜੋ ਕਿ ਅਨਤ ਸਿਥਾਯੋਂ'?? ॥੩੭॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ। 
“ਸਡਬ ਸਥਾਨ ਗੁਫੂ ਹਮ ਗੀਨਾਂ । ਜਹਾਂ ਜੁ ਸਿਮਰਹਿੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇ। 

ਅਬਿ ਤੇਰੇ ਆਰੀ ਗੁਰ ਸੋਇ” ॥੩੮॥ ਬਹੁਰ ਬੂੜਿਬੇ ਹੇਤ ਨਰੇਗਾ । ਬੋਲਯੋ 
"ਮਸ਼ਲਿਹਤੀ,ਮਸਲਿਹਤ[ੰ=ਸਲਾਹਦੇਣ ਵਾਲੇ, /੨ਸਲਾਮਾਂਿ(ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। 
“ਤਕ ਨੰ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਕਾਇਆ। “ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਲ ਦੇਖਕੇ (ਫਤਹ ਬੁਲਾਈ) । “ਭਾਵ ਜਦੇ' 
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਪੜ੍-ਲਿਆਂ ਸੂ (ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੋ) । “ਗੁਪਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੀ ਇਹ 
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । "ਉਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿ ਹੋਰਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਰ ਗਿਆ ਹੈ । 



੧੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਰਜ । ( ੬੧੨੬ ) ਐਲ ੧ । ਅ੧ ੩੧. 

ਮੁਖ ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਸੈਗਾ । “ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਿ੍ਖ਼ ਅਰੁ ਗੁਰੂ-ਤਮਾਰੋ । ਲਖਿਯਤਿ 
'ਕਗਾਮਾਤ ਕੋ ਧਾਰੋ' ॥ ੩੯ ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਉੱਤਰ ਦਾਤੀ” । ਗਰ 
ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਭੀ ਕਰਮਾਂਤੀ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ਬਿਬਅਜ਼ਮਤ ਹੋਨਿ 
ਕਿ ਅਚਰਜ ਪਿਥੋ” ॥ ੪੦ ॥ ਅਵਰੈਗਾ ਸੁਨਿ ਸੁਲਗੀ ਛਾਤੀ । ਤਰ- 
ਕਤਿ ਹੀ ਬੋਲਕੋ ਇਸ ਭਾਂਤੀ ।“ਜੇ ਨਿਸ਼ੈਕ ਇਮ ਬਾਕ ਅਲਾਵੋ । ਇਕ 
ਕੱਤਾ ਇਸ ਥਲ ਮੰਗਵਾਵੋ॥ ੪੧॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਮ ਹੈ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ। ਵਿਹ 
ਦਿਖਾਇ ਆਨਹ ਮੁਝ ਪਾਹੀ”। ਸੁਨਿ ਕੈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਧਰਮ 

ਸਿੰਘ ਕੌ ਸਿਵਰ ਪਠਾਯੋ!॥੪੨॥ ਲੋ ਕੁਕਰ ਸੋ ਗਯੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । ਪਤਲੋ 

ਮੁਖ ਲਾੰਗਲ ਸਟਕਾਰੀ” । ਕਦ ਦੀਰਘ ਅਰੁ ਦਸਨ ਬਿਸਾਲਾ' । ਲੈ 

ਪਹੁੰਚ੧ੋ ਅੰਤਰ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੪੩ ॥ ਅਵਰੈਗ ਨੋ ਵਿਗ ਖਰੋ ਨਿਹਾਰਾ । 

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ। “ਕਰਹੁ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੁਛਕ ਸੁਨਾਵਨਿ । 
_ ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਰੈ ਨਿਵਾਵਨ'॥੪੪॥ਤਬਿ ਕੂਕਰ ਨੇ ਕੂਕ ਸੁਨਾਈ 

'ਅਪਨੋ ਬੋਲ ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਪੂਰਬ ਤੂੰ ਬਿਚ ਜਾਤਿ ਹਮਾਰੀ। ਬਿਛਰਜੋ 
ਪੁਨ ਪਾਯੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ॥ ੪੫ ॥ ਅਬਿ ਤੂੰ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ । ਬਿਛਰਯੋ 

ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਨੀਚ । ਨਹੀਂ ਨਰਨ ਕੌ ਤੋਹਿ ਸ਼ਹੂਰ/ । ਤੋਂ ਰਹਿਨੇ ਕੀ 
ਕਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ?! ॥ ੪੬॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਭਯੋ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਨਹਿੰ ਬੋਲਯੋ ਗਯੋ । ਜੇ ਮਸਲੈਦੀ ਵਿਗ ਉਮਰਾਇ । ਰੁਖਸਦ ਕਰੇ ਗਏ 

'ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੪੭ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਥਿਰ ਰਹੇਅਵਲੋਕਤਿ ਚਵਗੱਤਾ 

੧ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਯਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । “ਦਿੱਤਾ । “ਡਰੇ । $ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਤੇ ਪੂਛ ਫਣ- 

ਕਰਦਾ ਸੀ। 'ਬਭ ਨੁ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸਊਰ=ਮਕਲ, ਪਾਣ 
“ਇਲ੍ਰਾਨੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਧਰਮ ਰ੍ਰੰਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕੈਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ । ਇਸ - 

ਕਰਕੇ ਔਰੈਗਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸ਼ੂਲ ਰਲ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਧਿ 
ਸਿਧਿ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ! ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ 

ਪੈਕੈਂਬਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਨਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਈਸ਼ਰ ਆਗਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹ ਹੈ । ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 
'ਕਰਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਿਕਾਡਾ ਸਮਥਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 
_ ਪੈਕੈਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਾਸ਼ੂਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ 
_ਇਖਾਲਦੈ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੈ ਰਿ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । . 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ੍ਵਜ । ( ੬੧੨੭) ਲੈਨ ੧ । ਅੱਸੂ ੩੧, 

ਕਹੇ । ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਅਬਿ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੀਚਹਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ" 
॥੪੮॥ ਅਧਿਕ ਕਾਹਲੀ ਗਰ ਨੋ ਕਰੀ । ਅਜਹੁ ਨ ਮੋ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਪਰੀ । 
ਮਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹਤਿ ਜਬਿ ਹੰਟਿ ਜਾਤੀ । ਤਬੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਤਿ ਸੁਖਾੜੀ” 

॥ ੪੯॥ ਉੱਤਰ ਦਯਾਂ ਇੰਘ ਤਬਿ ਦੀਨਿ ।“ਤਮ ਭੀ ਅਧਿਕ ਕਾਹਲੀ 
ਕੀਨਿ । ਏਕ ਮਜਬ ਹੀ ਲਾਗੇ ਕਰਨੇ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਰਾ ਤੇ ਹਰਨ 
॥੫੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਤੀਨ/ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਬੀਨ”। 

ਬਹੁਰ ਨੁਰੈਗੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਕਰਹਿ ਕਾਮ ਕਯਾ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰਾ ?” 

॥੫੧॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਦਿਯੋ ਸੁਨਾਈ । “ਇਕਠੇ ਕਰਹਿ ਸਸੜ੍ਹ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਇਕ ਆਯੁਧ ਤੁਮ ਢਿਗ ਵੁਰਮਾਯੋ। ਸੋ ਅਬਿ ਚਹੀਂਅਹਿ 

ਹਮਹਿ ਵਿਵਾਯੋ?॥ ੫੨॥ ਕਹੇ ਨੁਰੇਗ “ਦੂਰ ਮੈਂ ਗਯੋ । ਤਹਾਂ ਕਪੀਰਾ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਲੋ । ਕਹ3ੋ-ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਖਹੁ ਸੈਮ੍ਰਾਲ-। ਸੋ ਮੇਂ ਧਰਯੋ ਸੁਚੇਤੀ 

ਨਾਲ?॥੫੩॥ਦਮ ਕਹਿ ਵਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦਯੋ। ਨੀਕੋ ਅਦਬ ਸਾਬ ਕਰ 
ਲਯੋ । ਬਹੁਰ ਨੁਰੇਗੇ ਬਾਕ £ਨਾਵਾ । “ਮੇਰੋ ਲਖਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾਵਾ” ॥ 

੫੪॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ! ਗੁਰ ਚਸ਼ਮ ਸੁ ਦੀਦਮ। ਮੇਲ ਹੋਨਿ ਕਿਸ ਥਾਨ 
#ਰਸੀਦਮ।ਸੁਨਿ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸ ਤਿਸ ਤੀਰਿ । ਭਰਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸੋਂ ਅਰੁ ਰਸ 
ਬੀਰ॥੫੫॥ “ਸੈਫ ਕਜੇ ਕਟ“ ਬਾਨ ਕਮਾਨ । ਸਤਿ:.ਰ ਮੇਲ ਜੈਗ 

ਦਰਮਕਾਨ। ਬਡੇ ਬਹਾਦੁਰ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ । ਚਮੂੰ ਅਸੈਖ ਸੰਗ ਅਸਵਾਰੀ” 

੧ਪਰ ਮੈਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸੁਖ ਨਾਲ । (ਅ) ਸੁਖਾਉਂਦਾ । “ਗੁ
ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 

ਭਾਈ ਬੈਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ । “ਅਖਰੀਂ ਅਰਥ ਹਨ:-ਹੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ
 ਨਾਲ 

ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਲ ਕਟਨ ਲਈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉ ਪਰੰਤੂ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ “ਦੀਦਮ” 

ਤੋਂ ਮਤਲਬ “ਦੀਦਨ'ਹੈ-ਦੇਖਣ ਲਈ । ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਰਥ:- 

ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹਾੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕ₹1 ਹੈ ਜੋ ਸੈਂ 

ਪਹੂੰਚਾਂ [ਰਸੀਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਸੀਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਊ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 

ਪਾ ਵਿਚ । ੧ਪਾ:=ਤਬਿ ਗੂਰ ਅਪਨੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਫਾਂਤੀ । 

ਹੈਰੁਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਬੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾ ਦੇਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਦਿਆ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਭਵ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ___ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੁਆਹਦ ਹਨ (ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੇ 

ਉਪਾਸਕ ਹਨ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾ ਆਪਣੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ । 



ਝੋ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ £ਫ੧। _____! ੬੧੨੮) ਜੋਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੩੨, 

'(੫੬॥ ਭਾਬੈ ਬ਼ਾਹੁ “ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ । ਰਾਂਖਹੁ ਸੈਨ ਸੁ ਰੱਯਤਿ ਜਾਨਿ” 

ਬਰਜ ਦੇਯ ਹੋਂ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਤਬਿ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਲਚੈ ਇਕ ਹੋਈ” ? 

4੫੭॥ਇਮ ਲਖਿ ਮਿਲਹੁ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸਯਾਨੋ! ਹਮ ਪਰ ਕਹਾਂ ਚਲਹਿ 

ਬਲ ਠਾਨੋ? । ਸਿੰਘ ਕਹੈ' “ਅਜ਼ਰੈਬੀ ਸੈਨ”। ਲਾਘਹੁੰ ਕੋਟਹੁ ਗਿਨਤੀ ਹੈ 

ਨ ॥੫੮॥ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਢੇ ਕੇ ਸਾਘਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੈ' ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਹਾਅ 
ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਰੋਇ ਬਿਸਾਲਾਂ' ।“ਦੇਸ਼ ਫਜ਼ੀਲਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜਾਲਾ ॥ 

੫੯ ॥ ਦਿਨ ਪੁਤਿ ਵਧਹਿਂ, ਬੋਰ ਜਗ ਪਰੇ । ਤਿਨ ਸਨਮੁਖ ਪੁਨ ਕੋਇ 

ਨ ਅਰੇਂ । ਸੁਨਿਕੈ ਸਹਿਤ ਹਲੀਮੀ ਕਹਿ ਕਹਿ। ਤੇਜ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਪਨ 

ਲਹਿ ਲਹਿ ॥ ੬੦॥ ਦੀਯੋ ਕਪੀਰਾ ਲਿਖਿ ਪਰਵਾਨਾ । ਰੁਖਸਦ ਕਰੇ 
ਸਚਿੰਤ ਮਹਾਨਾਂ । ਬੀਜ ਰੋਗ ਕੋ ਉਗਵਜੋ ਤਬੈ । ਮ੍ਰਿਤ ਨਿਜ ਔਰ ਹੇਤੁ 

ਲਖਿ ਸਬੈ ॥ ੬੧॥ ਗੁਰਜ ਵ੍ਰਾਰ' ਦੈ ਦੀਨੇ ਸੈਗ। ਸਭਿ ਸਮੁਝਾਯ ਗੁਰੂ 

ਪ੍ਰਮੈਗ । ਸਭਿ ਕੋ ਹਟਕਜੋ ਲਿਖਿ ਪਰਵਾਨੇ” ' ਲਗੰਹ ਨ ਕੋਇ; ਜਾਹਿੰ 

ਜਿਸ ਬਾਨੇ"" ॥੬੨॥ ਦੇਯਾ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਬਿ । ਜਾਨਯੋ ਸਿੱਧ 
ਭਯੋ ਕਾਰਜ ਸਬਿ-ਅਥਿ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਤੇ ਢਲਿਬੋ ਆਛਾ-।ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਕੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਂਛਾ । ੬੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਰਜ ਰਿਥੇ ਲੈਨੇ 'ਨੌਰੰਗ? 

੬ ਉਤਮ ਕੀ ਦੀ ਦਿ ਸਿ 
੩੨, [ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਅਭੈ ਰਾਮ; ਦੀਵਾਨੇ ਨੇੱਸੇ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਦਾ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਕੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲੇ ਸਾਥ। ਗਮਨ ਕੀਨਿ 
ਮਾਰਗ ਬਿਥੈ ਸਿਮਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਘ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਦੀ ॥-ਬਚਨ ਸ਼ਕਤਿ 
ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਪਾਈ” । ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਗ ਬੋਲਤਿ ਪਤਿਆਈ.ਪੁਤਿ ਉੱਤਰ ਭਾਖੇ 
ਤਤਕਾਲਾ । ਕੂਕਰ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੨॥ ਪ੍ਰਭੂ` ਅਗਾਧ ਬੋਧ 
ਜਿਨ ਕੇਰਾ । ਨਹਿ ਸਮ;ਸਭਿ ਤੇ ਬਡਿਹੁੰ ਬਡੇਰਾ-। ਗੁਨ ਗਨ ਸਿਮਰਤਿ 

ਮਾਰਗ ਆਏ । ਕਰੇ ਕ੍ਚ ਦਰ ਕੂਚ ਸਿਧਾਏ॥ ੩॥ __ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਰਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ?ਰੀ ਰੱਯਤ ਹੈ । “ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿਆੰਗਾ ਕਿ 

₹ਈੀ ਨਾਂ ਜਾਵੇਂ (ਹੁਰਾਂ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ) ਕੀਫੂੰ ਲੜੇਗਾ $ “(ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਇਹ ਸਮਬਕੇ ਹੈ ਦਾਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਆ ਮਿਲੋ । “ਗੁਪਤ 

ਜੋਨਾਂ । “ਤੇ ਪਰਤੱਖ (ਜਗਤ) ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਬ੮੩ ਦ5ਗਾ । “ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ 
ਛਿਢ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ ਟੋਜ ਛਧੇਗੀ। “ਆਪ ਗਾਰੀ ਢਿੰਤਾ ਵਿਚ ੋਇਆ । "ਸਿਪਾਹੀ । 

੯ਗਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨੇ ਲਿਖਕੇ ਮਨ ਕੀਤਾ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ (ਢਾਹੁਣ) 
੪ 

ਜਾਣ । "ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਸਤਿਰ੍ ਨੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ । ੨ 



ਪੁ ਗ੩ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਭਜ। (੬੧੨੯) ਐਨ ₹ । ਅੰਹੂ ਭ ਕੇ 

ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਘ। ਸੁਨਿ ਲ੍ਰੋਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਯ ਜਬਾ।ਕਹੀ ਸਭਾ ਮਹਿ ਇਕ 
ਦਿਨ ਗਾਥਾ%“ਦੱਖਣ ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਹਮ ਸਾਂਥਾ ॥ ੪॥ ਤਹਿ ਕਾਰਜ 
ਹੈਂ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਕਰਨੇ ਬਨਹਿੰ ਟਰਹਿੰ -ਨਹਿੰ ਟਾਰੇ।ਡਲ ਸਿੰਘ 
ਲਿਹੁ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਗਾਜ । ਵੇਰਹਿੰਗੇ ਤੁਵੈ ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਜ ॥੫॥ ਤੁਰਕ 
ਰਤੈ' ਅਬਿ ਤਿਸਕੇ ਥਾਨੂ' । ਕਰਹ ਬਿਠਾਵਨ ਰਾਜ ਮਹਾਣ੍ਹ”। ਸੁਨਿਕੈ 
ਬੀਰ ਛੁਟਜੋ ਸਭਿ ਕੇਰੋਂ ।“ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਦੂਰ ਸੁ ਦੇਸ਼ ਬਡੇਰੋ ॥੬॥;ਰਾਵਰ ਕੋ 
ਦਮਦਮਾ ਸਥਾਨਾ । ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹਮ ਜਾਨਾ । ਇਹੀ ਗਜ ਹਮ ਕੋ 
ਬਹੁਤੇਰਾਂ । ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਅੰਨ ਘਨੇਰਾ ॥ ੭ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਕਮੀ ਨ 
ਕਾਈ । ਸਦਾ.ਬਿਰਾਜਹੁ ਆਪ ਇਯਾਈਂ । ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੁ ਸਭ ਢਲਿ 
ਆਵੈ। ਚਹੂੰਦਿਸ਼ਿਨਿ ਕੀ ਸੈਗਤ ਲਾਵੈ ॥ ੮ ॥ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਮੋਲ 
ਬਡੇਰੇ। ਅਰਪਹਿਂ ਸਿੱਖ ਆਨਿ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਪ੍ਭੁ ਜੀ ! ਅਟਕਜੋ ਕਾਜ ਨ 
ਕੋਈ।ਦੱਛਨ ਗਏ ਕਹਾਂ ਸਿਧ ਹੋਈ1ਗ੯॥ ਰਾਮਨਿੰਘ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਘਨੇਰੀ। 
ਸੁਨ ਕਰਿ ਬਜਾਪੀ" ਚਿੰਤ ਬਡੇਰੀ। ਦੂਸਰ ਭ੍ਰਾਤ ਵਤੇ ਸਿੰਘ ਰਹੈ। ਦੱਛਨ ਕੋ 
ਪ੍ਰਸਬਾਨ ਨ ਚਹੈ।੧੦॥ਡਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬਿਰਾੜ ਜੁ ਸਾਰੇ । ਦੂਰ ਜਾਨਿ 
ਤੇ ਸਭਿ ਡਰ ਧਾਰੇ । “ਹੁਤੇ ਦਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੀ। ਦੁਤੀਓਂ ਕ੍ਰਾਤ ਸਵ 
ਘਰਬਾਰੀ"॥ ₹੧॥ ਹੌਲ ਪਰੇ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਐਸੇ । ਚਲਦਲੈ ਦਲ” 

. "ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤੈਨੂੰ) । "ਸੁਣਕੇ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ) 
(ਦੇ) ਦੀਵਾਨ ਸਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਘਰਬਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸੀ । 
₹ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ। ___ “ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

1ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਬਦੇ । ਪਰੁ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ("੨") ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਬ ਰਹੇ । ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮਥਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱੱਢੇ 
ਇੰਦੀਏ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 
ਪ੍ਰੋਮੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੀ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਓਹ ਮਹਾਨ ਤਜਾਗ ਤੇ ਉਚੇ 
ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ) ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗੀਕ੍੍ਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਪੈ 
ਜੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਹਵਾਲੇ ਸੋਚੰਦੇ ਹਨ । ਡੱਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਪਤ ਬਨਾਉਣਾ 
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਦਾ ਘੇੱਲਿਆ ਸੀ-ਉਸ ਕੈਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ।ਸੇਹਗ 
ਨਜ਼ਰ ਡੱਲੇ ਤੇ ਪਈ।ਡੱਲਾ ਉਸ ਉੱਚ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਜਿਸਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੰ ਲੋੜ,ਸੀ,ਸਰੁ ਾਂ ਨੇ ਪਰਘ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਲ ਸਿੰਘ ਤਾਊ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਸ॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੩੦) ਲੋਲ ੧। ਸੰ ੩7. 

ਬਹਿ ਬਾਯੂ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਕਿਤਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਗਨੀਜੈ। ਗਮਨ ਦੂਰ ਲਖਿ 

ਰਿਦਾ ਨ ਧੀਜੈ ॥ ੧੨॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਤ ਬਨਾਵੈਂ। ਦੱਖਣ ਕੇ 

ਦਖ ਬਰਨ ਸੁਨਾਵੈਂ । “ਤਹਿ ਅਵਰੈਗ ਬਾਦੀ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਲਰਿ ਲਸ਼ਕਰ 

ਜਿਸ ਕੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥ ੧੩॥ ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬਡ ਖੋਟ ਕਰੇਤਾਂ । ਸਵਾ ਧ੍ਰੋਹ 

ਸਭਿ ਮੈਗ ਕਮੰਤਾ। ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਸੋਂ ਬਿਗਰਕੋ ਮੂੜ੍ਹਾ । ਪਾਪੀ ਦੇਖ ਕਮਾਵੈ 

ਗੂੜ੍ਹਾ । ੧੪॥ ਜਿਸ ਨੌ ਬਾਪ ਆਪਨੇ ਮਾਰਜੋ। ਭ੍ਰਾਤ ਸੈਘਾਰਤਿ ਮੋਹ ਨ 

ਯਾਰਜੋ। ਮੈਤ ਸਾਧ ਕੋ ਅਦਬ ਨ ਰਾਖੈ । ਦੇ ਸਜ਼ਾਇ ਕੈ ਮਾਰਨ ਭਾਖੈ 

॥ ੧੫॥ ਤੁਮ ਤੋਂ ਤਿਸ ਕੋ ਅਧਿਕ ਬਿਗਾਰਾਂ । ਲਾਖਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਠਨਰ'ਤ 

ਸੈਘਾਰਾ । ਖਰਚਜੋ ਲਾਖਹੁੰ ਦਰਬ ਹੈਗਾਮੇ' । ਕੀਨਸਿ ਹਾਨਿ ਇਮਾਨ 

ਤਮਾਮੇਂ ॥੧੬॥ ਪਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਚਾਹਤਿ ਰਹਯੋ'। ਸਕਲ ਭੇਤ ਰਾਵਰ 

ਨੋ ਲਹਜੋ । ਅਬਿ ਸਮੀਪ੫ ਤਿਸ ਕੇ ਕਯਾ ਜਾਨਾ। ਕਰਹਿ ਅਵੱਗਜਾਂ ਮੂੜ੍ 

ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੭ ।। ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਨ ਸੁਨਤਿ ਚਢਿ ਧਾਵੈ । ਨਹੀਂ ਦੁਰਗ; ਥਿਰ 

ਹ੍ਰ ਅਟਕਾਵੈਂ। ਦ੍ਰਹੀ ਮਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਪ ਮੈਤਨ"। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਉਰ ਲਖੈਂ 

ਮਰੈਤ ਨ“॥ ੧੮॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਇਹਾਂ ਰਹਨਿ ਹੀ ਆਛੋ । ਕਕੋਂ ਗਾਛਨ 
ਦੱਛਨ ਬਛ ਬਾਛੋ” । ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਨਤਿ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਜੋ। “ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ 

ਸਹਾਯਕ ਰਹਸੋ ॥ ੧੯॥ ਕਜੋਂਹੂੰ ਧੀਰਜ ਛੋਰਿ ਨ ਕਰੀਅਹਿ ? ਦੇਸ਼ , 
ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨਿਹਰੀਅਹਿ। ਅਵਰੇਗ ਕੋ ਕੁਛ ਭੈ ਨ ਹਮਾਰੇ । ਦੱਛਨ 

ਚਲੀਅਹਿ ਕਾਜ ਸੁਧਾਂਰੇ ॥ ੨੦॥ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਵਥੁ ਆਛੇ। ਵੈਹੈਂ 

ਹਮ; ਜੋ ਕਿਛ ਕੋ ਬਾਛੇ । ਏਕ ਦੇਸ਼ ਅਰੁ ਘਰਨ ਮਝਾਰਾ । ਕਯੋਂ ਸਨੇਹ 

ਮਨ ਬਧਿ ਤੁਮਾਣ॥ ੨੮॥ ਹਮ ਸੈਗ ਜਹਾਂ ਕਰਹੁਗੇ ਬਾਸਾਂ । ਲੇਹ 

ਬਿਸਾਲ ਹੁਲਾਸ ਅਵਾਸਾ । ਛੀਨਹਿ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਠਕੁਰਾਈ । ਤੁਮ ਤੋਂ 

ਗਾਜ ਕਰਾਂਇ ।ਤਬਾਈ' ॥ ੨੨॥ ਨਹਿ ਭਰਮੰਹੈੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਕਾਢ” । 

ਪਾਲੀ ਲਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਸਾਚੇ'। ਦਿਨ ਪਤਿ ਵਧੰਹ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ । ਧਰਾ 

“ਜੁੱਧ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਯਾ (ਔਚੰਗੇ ਨੇ) ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਉਸਨੇ ਸਾਰ' ਈਮਾਨ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । 

ਬ(੍ਆਪ ਨੂੰ! ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ (ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ) ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । “ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ । ਪਨੂਰੈਗੇ 

ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਵਾ । 5ਢੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ $ 

[ਬੱਛ=ਵੱਖੀ, ਭਾਵ ਦਿਲ। ਮੈਸ:; ਵਕਕ] । “ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮੇ ਨਹੀਂ । “ਤੂਸੀਂ 

ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗੋ । 



£ ਗੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੬੧੩੧) ਨੋਲ ੧। ਅੰਮੂ ੩੨. 

ਰਾਜ ਕੇ ਹਰੈ ਅਧਿਕਾਰੀ# ॥੨੩॥ ਕਹਾਂ ਨੁਰੈਰਾ ਥਿਰਤਾ ਧੈ ਹੈ। ਹਮ ਪਰ 

ਨਹੀਂ ਓਜ ਕੁਛ ਕੈ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਡੇਂ ਬਡੋਰੇ ਕਹਾਂ। ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਨ ਰਹਾ ॥ ੨੪॥ ਅਕਬਰ ਮਰਨੋ; ਹੁਮਾਉ' ਗਯੋ । ਬਾਬਰ ਬਡਨ ਸਹਤ 

ਮਿਤਿ ਬਯੋ। ਇਹ ਅਬਿ ਬਿਰੈ ਨਹੀਂ ਸਚ ਜਾਲੋ । ਵੱਛਨ ਕੌ ਤੁਮ 

ਪਗ ਪਯਾਨੋ॥ ੨੫ ॥ ਜੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਨਿਬਾਹਹੁ ਚਲੋ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਲਖ 

ਆਪਨੇ ਭਲੋ । ਜਬਾ ਕਾਮਨਾਂ ਮਨ ਮਹਿੰ ਧਰੋ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੋ ਸੋ ਪੂਰਨ 

ਕਰੋ॥ ੨੬॥ ਜੇ ਮਤਿ ਕਾਢੇ ਹੁਇ ਹਫਿ ਪਰੋ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਹੁ 

ਆਪਪਨੋ ਬੁਰੋ । ਹਮ ਨੰ-ਤੁਮ ਕੌ ਬਿਦਤ ਸੁਨਾਈ । ਲਾਭ ਰੁ ਹ
ਾਨ ਅਧਿਕ 

ਅਧਿਕਾਈ ॥ ੨੭ ॥ ਪਾਇ ਸਰਬ ਕੁਛ ਗੁਰ ਤੇ ਆਵੋ। ਬਸਹੁ ਤਹਾਂ ਕੈ 

ਇਤੇ ਬਸਾਵੋਂ । ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੜਾਏ। ਸੁਨਤਿ ਧੀਰ ਮਨ 

ਕੁਛਕ ਟਿਕਾਏ ॥੨੮॥ ਪੁਨ ਸਨਮੁਖ ਨਹਿੰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । ਨਿਜ ਕ੍ਟੈਬ 

ਕੋ ਮੋਹ ਮਹਾਨ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਡੋਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰਿ ਸੀਵਨ”। ਗਾਢੀ ਗੈਠ
 ਪ੍ਰਿਬਕ 

ਕਿਮ ਥੀਵਨ” ॥੨੯॥ “ਭਲਾ ਭਲਾ ਜੀ” ਕਰਤਿ ਬਖਾਨੇ।ਦੁਤਿ ਛੂਛੇ ਮੁਖ 

ਹੁਇ ਕੁਮਲਾਨੇ । ਨੌਕਰ ਜੇ ਬਿਰਾੜ ਹਫਿ ਪਰੇ। ਹਮ ਤੇ_ ਜਾਲ ਜਾਹਿ 

ਨ ਪਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਅਪਰ ਘਨੇ ਹਵਿ ਹਫਿ ਘਰ ਜਾਤੇ । ਚਹੈਂ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ 

ਮੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤ੧-ਦੱਛਨ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਨਾ । ਮਰੈਂ' ਕਿ ਜੀਵੈਂ ਕ੍ਕਾਂ ਹੁਇ 

ਭਾਨਾ॥ ੩੧॥ ਨਿਜ ਕਟੋਬ ਤੇ ਹੋਵਹਿ ਨਜਾਰੇ । ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੁਨਹਿ ਨ 

ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੇਂ । ਬਿਛੁਰੋ, ਹੋਹਿ ਕਿ ਨਾਂਹਿਨ ਮੇਲਾਂ । ਗਮਨਿ ਗੁਰੂ ਕੇ 

ਸੈਗ ਦੁਹੇਲਾ-॥ ੩੨॥ ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨਤੀ ਕਰੈਂ ਅਨੇਕ। ਨਹਿ ਬੋਲੀਂ 
ਛੱਡਿਆ ਸੀ। “ਭਾਵ ਪੀਡੀ ਪਈ ਰੈਢ ਕੀਕੂੰ 

ਖੁਲ੍ਹੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਦੇ । 

#ਇਸ ਤੋਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਕਿਸ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਓਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜੁੱਧ ਜੈਗ ਰਚਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੇੜ੍ ਕਰਨਰੀ । 

ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਰਹਣੇ ਯਰੈਗੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬੀ ਜੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧ੍ਰੇਹ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ_ਸੀ_ਜੋ 
ਧੀਆਂ ਦੇਕੇ 

ਔਵੰਗੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰੈਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੱਦ 

ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਤਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਹਾਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੌਂਕਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰ ਛੋੜ ਦੇਵੈ । ਜੇ ਨਾ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਤੱਲ 

ਬਣੇ ਤਾਂ ਵਿਰ ਆਪ ਪਬੈਧ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਕਰਨਾਂ ਪਿਆਂ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
- 

ਇਕਰਾਰੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਂ ਸੀ । 

੫ 



ਸ੍ਰ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੧੩੨) ਐਨ ੧। ਅੰ£ ੩੨. 
ਢਦਿਗ ਜਲਥਿ ਬਿਬੇਕ । ਕਗਹਿੰ ਕਪਣ ਕੌ ਪ੍ਰੋਮ ਬਨਾਇ । ਕਿਮ ਨਿਬਹੈ 
ਤੂਰਨ ਬਿਨਸਾਇ"॥ ੩੩ ॥ ਫਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੋ ਕਰ ਜੋਰਿ । “ਛਾਤ ਫਤੇ 
ਸਿੰਘ ਕੌ ਦੇ ਮੋਰ”। ਮੈ ਢਲਿ ਹੋਂ ਫਾਵਰ ਕੇ ਸਾਥ । ਜਿਤ ਗਮਨਹੁੰ ਗਮ- 
ਨਹਿੰਫੀ ਨਾਥ॥੩੪॥ਤਿਮਹੀ ਡਲ ਸਿੰਘ ਕਫਹਿ ਉਚਾਰੀ । ਗੁਰ ਤੇ ਡਰ 
ਕਰਿ ਬਨਿ ਅਨੁ ਸਾਰੀ । “ਬਾਕ ਨ ਮੋਫਯੋ ਜਾਇ ਗੁਸਾਈਂ ਗਮਨ ਕਿਸੁ ਕੇ 
ਮਨ ਨਹਿ ਭਾਈ” ॥੩੫॥ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਹਿੰ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਗੁਰੂ ਸੈਗ 
ਤੇ ਹਫਿਬੋ ਭਾਫੀ । ਤਥਾ ਕੁਟਬ ਤੇ ਬਿਰਹਿ ਦੁਹੇਲ”। ਐਸੋ ਪਰਯੋ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਖੇਲਾ ॥ ੩੬॥ ਬੇਗਮ ਨੌਰੇਗ ਕੀ ਮਤਿ ਗਈ। ਨ੍ਰਿਪ ਚੈਬਾਲ ਸੁ 
ਦੁਹਿਤਾ ਭਈ”। ਗੇ ਰਵਾਲਸਰ ਗਰ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਮਿਲੀ ਆਨਿ ਕਰਿ 
ਬੁੱਧਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੩੭॥ਤਬਿ ਪਭ ਬਰ ਦੀਨੋ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ।-ਅਬਿ ਲੋ ਅਹੈ 
ਅਪਾਵਨ ਗਾਤ । ਇਹ ਤਨ ਤਯਾਗਿ। ਅਪਰ ਕੋ ਪੈ ਹੈਂ। ਸਿਘ ਡੱਲੇ ਘਰਿ 
ਜਾਇ ਬਸੇ ਹੈਂ ॥ ੩੮ ॥ ਤਹਿ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਸੇਵ ਕਸੇ ਹੈਂ । ਆਛੀ ਤਬਿ 
ਪਾਵਨਤਾ ਪੈ ਹੈਂ।ਪੁਨ ਤੇਰੋ ਹਮ ਕਰਹਿ ਉਥਾਫ। ਪਹੁੰਚਹਿੰਗੇ ਤਿਹ ਸਦਨ 
ਮੜਾਰ-॥ ੩੯॥ ਸੋ ਤਬਿ ਕਰਤ ਰਹੀ ਬਹੁ ਸੇਵਾ । ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਤਿ 
ਗੁਰਦੇਵਾ । ਨਿਰਮਲ ਰਿਦਾ ਹੋਇ ਤਬਿ ਆਵਾ।ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਪਗ ਪਰ ਸੀਸ 
ਤੁਕਾਵਾ ।੪੪॥ “ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮੋਹਿ ਸੁਧ ਆਈ । ਅਬਿ ਸਤਿੜੈਗਤਿ ਸੇਵ 
ਕਮਾਈ । ਨਹਿੰ ਸੈਂ ਜਨਮ ਲਹੋਂ ਪੁਨ ਔਰ । ਕਰਹੁ ਬਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਗ 
ਮੋਰ? ॥੪੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਅਲ੫ ਬਯ ਹੋਈ। ਕੇਤਿਕ ਰਹੀ ਭੋਗਣੀ 

_ਸੋਈ। ਡਲ ਸਿੰਘ ਮੈਗ ਲਹੈ ਗਤਿ ਆਛੇ। ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਤੋਹਿ ਢਿਤ 
ਬਾਂਛੇਂ” ॥ ੪੨॥ ਸ਼ਨਿਕੈ ਢਰਨ ਸਰੋਜ ਸਨੇਹੂ । ਫਿਦੇ ਬਿਲਾਲ ਉਘ।ਦ 
ਅਛੇਹੂਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨੀ।ਮਨੋ ਕ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭੀਨੀ ॥ 
'ਫੇਤੀਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦ ਜਾਂਦਾ ' ਹੈ (ਕਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਮ) । “ਸੋੜ ਦੇਵੀਏ । ੍ਰਤਫਰਾਂ ਰੀ ਕੁਟੰਬ ਤੋਂ 
ਵਿਛੜਨਾ ਕਠਨ ਹੈ । “ਢੈਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ (ਘਰ ਜੈਮਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ) ਬੀ ਬਣੀ ਸੀ । ਮੁਰਾਦ 
ਚੋਥੇ ਦੇ ਫਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ “ਪਦਮਾੰ ਤੋ ਤੋਂ ਹੈ। “ਮਨ ਇੱਛਤ । 

“ੱਦੇਥ ਗੂਤ ਪੰਜ ਅੰਸੂ ੫ ਅੰਕ ੪੭ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਡੱਲੋ ਦੀ ਗੋਈ ਵ੮ਟੀ ਕੋਈ 
ਪਹਾੜਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਭਵ ਹੈ । ਪਰ 
ਚੰਬਯਾਲੀ ਦਾਂ ਚਾਰ ਫਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਰਗੇ ਜੈਮਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਕੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਨਾਭ ਬਣਨਾ £ਭਫ 
ਨਹੀਂ । ਸਾਥੀ ਪੋਥ) ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 
ਚੰਬਜਾਲਨ ਦਾ ਵਿਹ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਇਹ ਉਕ/ਈ ਸੋ । ਸਾਥੀ ਵਾਲੇ ਆਖੇਪਕਫੁ ਨੇ ਪਾਈ 
ਹੈ ਜੇ ਧਨੂਖ ਨਾਲ਼ ਥਾਪੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਓਬੇ ਮਨ ਕਕਪਤ ਫੀਕ! ਕਰਦਾ ਹੈ । 



ਪ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ (੬੧੩੩ ) ਐਨ ੧। ਆਊ ੩੨ 

8੩॥ ਇਮ ਰੂ ਲਿਤ ਲਾਲਹਿੰ ਤਕਾਰੀ । ਕਰਯੋ ਹੈਂ ਦੱਛਨ 
ਅਸਵਾਰੀ । ਕਹਿ ਭਾਈ" ਮੈਂ ਕੀ ਹਦ ਸਾਬ । ਗਮਨਜੋਂ ਛਹੌਂ ਦਰਸ ਹਿਤ 
ਨਾਥ । ੪੪॥ ਕੈਤਿਕ ਹਟੇ ਗਏ ਨਿਜ ਘਰ ਕੌ । ਕੇਤਿਕ ਹਟੇ ਕਪਟ 
ਕਰਿ ਉਰ ਕੌ। ਕਿਤਿਕ ਕਪਟ ਬਿਨ ਸੈਗੀ ਭਏ। ਮੱਤਗਰ ਛਰਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨਕ ਲਏ ॥੪੫॥ ਭੀਨ ਵਸ਼ਾ' ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਹੋਇ। ਕਿਨਹੁੰ ਲਾਭ ਲੀਲਸਿ 
ਕਿਨ ਖੋਇ। ਘਰ ਕੋ ਮੋਹ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਚਲੋ । ਸੇ ਪੂਰਨ ਉਤਰੇ ਨਰ 
ਭਲੇ ॥੪੬॥ ਜਬਿ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਬਿਚ ਮੇਲੋ(ਅਭੈਰਾਮ ਕਰਿ ਸ਼ੋਕ ਦਹੇਲੋ। 
ਨਹਿ ਘਫ ਚਹ? ਪੁਭੂ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਸੈਰ! ਦਿਵਾਨੇ`_ਕੋ ਗਨ ਲਯਾਯੋ ॥ 
੪੭।।੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਖੈ ਕਰਿ ਸਨ ਮਾਨਾ।“ਆਉ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦ ਸੁਜਾਨਾ। 
ਗੁਰ ਗੰਰਗਾਇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਚ ਭਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਹਾਂਜ ਫਟਿ ਗਯੋ ॥ 
੪੮ । ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰ ਕ:3 ਭਾਵਿੱਖ।-ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਸਿੱਖ । 
ਵਟਯੋ ਜਹਾਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਹਿਗੇ। ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹਿੰ ਤਰਹਿੰਗੇ 
॥ ੪੯॥ ਹੁਇ ਹੈਂ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਨਾ । ਤਬਿ ਭੀ ਜੋ_ ਮਿਲਿਹੈਂਗੇ 
ਆਨਾ । ਤਿਨ ਕੋ ਪੰਥ ਮਿਲਾਵੇ' ਸਰਬ'। ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਧਿ ਹੈ ਬਹ ਦਰਬ 
॥ ੫੦॥ ਸਭਿ ਅਕੀਨ ਹੋਵਹਿੰਗੇ ਜਾਇ। ਤਬਿ ਜਹਾਜ ਮਿਲਿ ਇਕ 
ਹੁਇ ਜਾਇ-? । ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਰੋਜ ਘਨੇਰੋ । ਕਰਜੋ ਪੂ ਪਿਘ ਘਰਰ 
ਬਡੇਰੋ ॥ ੫੧॥ ਪੁੰਜ ਦਿਵਾਨੇ ਅਰੁ ਸਿਘ ਆਵੈ । ਸੰਭ ਕੋ ਦੇਗ ਕਰਹਿ 
ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਂ । ਜਬੰਹਿ ਸੁਨਕੋ ਦੱਛਨ ਕੌ ਜਾਨੋ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਮਸਲਤਿ 
ਕਰਹਿ ਵਿਵਾਲੇ ॥੫ :॥ “ਭਮਰੋ ਨਹੀਂ ਬਨ ਕਿਤ ਜਾਨਾ ! ਘਰਿ ਰਸ਼ਿਕੇ 
ਥੋਰੋ ਭੀ ਖਾਨਾ। ਕਯਾ ਲੈਨੇ ਦੱਛਨ ਮਹਿੰ ਜਾਦਿ । ਦੂਰ ਦੋਸ਼ ਸੁਧ ਕਕੋਂਹੁੰ 
ਨ ਪਾਇੀ॥੫੩॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਸਗ ਚਲੋ 
ਲੀਜਹਿ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਪੂਜਹਿੰਗੇ ਬਹੁ ਲੋਕ ਚਰਨ ਕੌ । ਗਮਨੰ' ਦੇਸ਼ਨ 
ਸੈਲ ਕਰਨ ਕੋ ॥੫੪॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕ ਬਡਾਈ। ਹੁਇ ਤੁਮ 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਅਧਿਕਾਈ”£ਆਛ) ਬਾਤਚਲੈਂਹਮਸਾਬ॥ਕ।ਹ ਕਰਿ ਭਲੇ 
ਗਮਨ ਕੌ ਪਥ॥੫੫॥ ਜਥਬਿ ਬੈਠ; ਡੇਰੇ ਮਹ ਆਇ । ਮਿਲੋ (ਦਵਾਨੋ 
ਮਤਿ ਬਿਚਲਾਇ । “ਗੰਹਬੇ >੫, ਚਲਿਬੇ ਦਖ' ਕਹੇ । “ਮਨ ਦੂਟ ਕੋਸੇ 
ਤੁਮ ਢਹ $?॥ ੫੬ ॥ ਵਿੱਤਜਾਢਿਕ ਅਧਿਕੈ ਸਮੁਝਾਯੋ। ਪਨਸ ਮੈਂ ਭਾਜੋ” 
"ਭਾਈ ਫਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਾ, ਹਾਲਤਾਂ । _੩ਬਹੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਢਾ (ਜਹਾਜ) । 
“ਆਕੇ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਦ ਮਿਨਾਵਣਗੇ । $ਅਭੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ । 



ਨੰ! ਹੂਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਰਜ ' (੬੧੩੪) ਲੈਟ ੧। 

ਮਤਿ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਕੈਤਿਕ ਮੈਗ ਲੀਨਿ ਬੈਰਾਰੇ । ਲੋ ਕਰਿ` ਲੋ ਵਿਵਲ 

ਸਾਰੇ॥੫੭॥ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਭਾਜ ਗਯੋ,ਨਹਿੰ ਰਹਜੋ । ਗੁਰ ਮੈਗ ਜਾਵਿ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਸੁ ਕਹਜੋਹਤੇ ਦਿਵਾਨੇ ਜੋ ਮਤਿ ਮਾਰੇ । ਹਮ ਨੰ ਜਾਨੋ ਲੈਗੇ ਸਾਰੇ! ॥੫੮॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਦੱਖਨ ਗਮਨਾਂ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੋਇ- 
ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੨॥ ੩੩, [ਡੱਲੇ ਦਾ ਨੱਸਣਾ, ਨੌਹਰ ਦਾ ਜੈਤਸ਼ੀ] । 
ਦੰਹਰਾ॥#ੁਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ ਆਨ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।£ਅਪਨੀ 
ਤਕਾਰੀ ਕੀਜੀਏ,ਦੱਖਨ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨ॥।੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ 
ਤਬਿ ਸੋਇ। “ਦਨ ਬਾਰਨ" ਰਾਖਾ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਹਮ ਚਢਿ ਚਲੋ 

ਤਯਾਗ ਜਬਿ ਭੌਨ।ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਹਿਗੋ ਤਬਿ ਕੌਨ? ॥੨॥ ਗੁਰੂ ਕਹਮੋ “ਰਹਿ 
ਗਰਾਮ ਰੁ ਝਾਗਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਭਿ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ । ਬਿਰਤਾ ਇਨਕੀ ਲਖਹੁ 
ਨ ਕੋਸੇ। ਬਰਖਾਂ ਹੋਤਿ ਬਦਬਦਾ ਜੈਸੇ” ॥ ੩॥ ਜਿਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌ ਚਲਨ 

ਸਭਾਊ। ਭਰਜੋ ਰਹਤਿ ਹੈ ਨਿ੩ ਦਰਿਆਊ।ਰਾਖੇ ੜਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਨ। 
ਉਪਜਹਿਂ ਨਰ ਲਾਖਹੁ ਇਨ ਥਾਵਨ ॥ ੪॥ ਕਰੋਂ ਤੂੰ ਫਸਹਿ ਮੋਹ ਕੋ 
ਵੈਧ। ਲਖਿ ਬੈਧੂ ਆਦਿਕ ਸਨਬੈਧ । ਅਗੇ ਦੋਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਗਾਜ। ਹੁਇ 
ਅਨੁਸਾਰਿ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ॥੫॥-ਅਪਨੇ ਪਾਸ ਥਾਨ ਮੁਝ ਦੇਹੋ-। ਮਾਂਗਤਿ 

ਰਹਿ ਹਮਹੁੰ ਭੇ ਏਹੋ । ਕਯੋਂ ਅਬਿ ਭਰਮ ਸੈਗ ਚਹਿੰ ਛੋਰ।ਚਲਹੁ ਤਾਰ 
ਹਰੈ ਵੱਖਨ ਓਰਾ? ॥ ੬॥ ਡਰਤਿ ਕਹੈ “ਸਤਿ ਬਚਨ ਭਲਾ ਜੀ” । । ਅੰਤਰ 
ਢਾਹਤਿ ਗੁਰੂ ਛੁਲਾ ਜੀ।ਤਿਮ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਤ । ਭੈ ਧਰਿ ਤਯਾਰੀ 
ਕੀਨਿ ਪ੍ਯਾਤ” ॥੭ ॥ ਦੱਛਨ ਚਲਿਬੋ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਈ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ 
ਸੁਖਿ ਗੰਤ ਬਿਤਾਈ । ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਪੰਹਿਰੇ ਬਸਤ੍ਰ 
ਸ਼ਸਤ੍ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾਂ ॥ ੮ ॥ ਹੁਕਮ ਕਰੜੋ “ਘੇਰਨ ਪਰ ਜ਼ੋਨ । ਪਾਵਹੁ 
ਤਜਾਰੀ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ? । ਸੁਨਿ ਦਾਸਨ ਤਤਛਿਨ ਕਰਿ ਲਈ । ਸਕਲ 

ਸੋਜ ਬੈਧਨ ਕਰਿ ਦਈ“ ॥ ੯॥ ਮੈਗ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਸਿ ਤਯਾਰ। ਕਿਤਿਕ 
ਪਦਾਂਤੀ ਟ ਅਸਵਾਰ । ਸਭਿ ਹੂੰ ਕਮਰਕਸਾ ਕਰਿ ਲੀਨ!। ਧਨਖ ਤੁਵੈਗੀ 
ਸਭਾਰਨ ਕੀਨਿ ॥ ੧੦ ॥ ਛਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੇ ਤਯਾਰ । ਇਨ ਪਰ 
"ਇਨਹਾਂ ਬਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੋ ਘਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ । “ਬਰਖਾ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਬਗਾਵ ਦੱਖਣ ਚੱਲਕੇ (ਆਪਣੇ) ਦੇਸ਼ ਦਾ । “ਚੱਲਣ ਦੀ । “ਬੈਨ੍ਹ ਲਈ । 
ਸਾਂਝੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । ਹੈਸਾਬੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਥਾਵੇ` ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-''ਨਂ ' ਮਹੀਨੇ, 
ਨੇਂ ਦਿਨ; ਨੌਂ ਪਹਿਰ, ਨੇਂ ਘੜੀਆਂ, ਨੌ ਪਲ ਨਤੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਦਮਦਸੇ) ਰਹੇ । ਚੜ੍ਹੇ ਕੱਭਕ 
ਸੁਦੀ ਬਿਤ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ । ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਵਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕੂਚ ਕੀਆਂ ਦੇਖਣ ਕੇ 17 



ਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਲ ।. ( ੬੧੩੫ ) ਸੈਨ ੧ । ਸੰ ੩੩ 

ਘਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰਿ ਹਯ ਅਨਵਾਇ ਅਟੋਹੇ ਨਾਥ। ਕਸ਼ਿਕਸਿ ਕਟਿ 
ਗਜ , ਸਾਛ ੫੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਕੀ ਤਬਿ ਭਈ ਚਵਾਈ । ਉਡੀ ਧੂਰ 

ਛਾਈ।ਬਰਹਰਿ ਕੈਧੈ ਰਾਨੋ ਰਾਇ" (ਮਤ ਹਮ ਕੌ ਲੂਗੰਹੇ 
ਰਲ ਆਇ-॥੧੨॥ ਸ਼ੋਭਤਿ ਚਢੇ ਜਾਤਿ ਮਗ ਐਸੇ । ਦੱਛਨ ਗਮਨੇ 
ਰਘੂਪਤਿ ਜੈਸੇ । ਸਪਤਿ ਕੋਸ ਗਮਨੇ ਸੁਖਦਾਇ। ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੇ ਵਲ” 
ਤਬਿ ਆਇ ॥ ੧੩॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਵਰ ਤਹਿ ਹੀ ਕਰਿ ਦਏਂ। ਸੁਖ ਸਮੇਤ 
ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੜਿ ਭਏ। ਈ'ਧਨ ਘਾਸ ਬਟੋਰਨ ਕੀਨਾ। ਕਰੇ ਉਤਾਰਨਿ ਹਯ 
ਤੈ ਬੀਨਾ ॥ ੧੪॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰਿ ਲੀਨਾ। ਭਈ ਰਾਤਿ 
ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਸੁਖ ਭੀਨ।ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠੇ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਭਏ ਅਰੋਹਨ ਤੁਰਤ 
ਗੁਸਾਈਂ ॥ ੧੫ ॥-ਮਾਰਵਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਰੀ । ਚਲ!`` ਤਹਾਂ ਕੋ-ਤਿਛਾ 
ਧਾਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ ਝੋਰੜੀ ਉਤਰੇ ਜਾਇ । ਤਹਾਂ ਦੁਪ ਹਰਾ ਬਿਰੇ ਬਿਲਾਇ 
॥ ੧੬ ॥ ਕੋਸ ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ।ੜਡੇ ਰਾਮਹੁੰ ਸਿਵਰ ਕਿਯ ਤਬੈ । 
[ਮਤਿ ਭਏ ਨਰ,ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਈ ਅਟੁਨਾਈ॥੧੭॥ 

ਤੈਗ ਤੁਰੈਗਨ ਐੱਚਨਿ ਕਰੇ । ਤਯਾਰ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸਤਿਗਰ ਚਟੇ।ਦ੍ਰਾਦਸ਼ 
ਕੋਸ ਉਲੈਘਿ ਮਗ ਆਏ । ਸਰਸਾ$ ਗ੍ਰਾਮ ਤਹਾਂ ਦਰਸਾਏ ॥ ੧੮॥ ਦਲ 
ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾਗ[ਸਕਲਬਹੀਰ ਆਇ ਤਿਸ ਬੇਰ।ਪਰਮ ਸਿੰਘ 
ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੁਇ । ਰੂਪ ਕੋ ਚਲਿ ਆਇ ਭ੍ਰਾਤ ਵਇ ॥੧੯॥ ਪ੍ਰਭੁ 
ਹਿਤ ਨਯੋ ਮੰਚ ਨਿਤ ਕਰੈਂ । ਤਕਾਰੀ ਹਿਤ ਤੂਰਨ ਸੋ ਘਰੈਂ” । ਬੁਨਿਕੈ 
"ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜੇ । ਓਥੇ ਠਹਿਰਕੈ ਢੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ । ਕਰੂਪੈ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ । (ਅ) ਣੂਪੇ 
ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ । “ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਘੜਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ”% ਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ [ 

ਹਿਸਾਰ ਹੈ। _7ਦ& ਜੈਡ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । _ਹੂ੍ਏਬੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । 
ਰਿਆਸਤ ਪਣਿਆਨਾ ਹੈ । $ਏਥੇ ਰੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ । ਏਥੇ ਇਕ ਬੈਦੀਛੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ 
ਜੋ ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਿਆ । ਖੁਡਾਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ (ਸੁਨਿਆਰਾ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਤ ਰਖਿਆ 

ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸੀ । ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਸੈਗਤ ਨੇ ਛੁਪਾ ਰਖਿਆ ਸੀ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸੈਗਤ ਵਲੋ ਵਰਿਆਦ ੫ਚੀ, ਆਪ ਨਿਰਭੈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਖੁਡਾਲੇ ਜਾ 
ਪਟੰਚੇ; ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤੰਮ ਬਲ _ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਪਾਕੇ 
ਨੇਕ ਆਦਮੀ । ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸ੍ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ।ਐਉਂ ਕਾਕੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ 
ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਢ ,ਛੁਡਾਈ । ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਲ਼ੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ! ਦਾ 
'ਖੂਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਡਾੰ ਨਾਸੇ ਪ੍ਰਸੈਗ । 



2 ਦਰ ਪਾਪ ਸੂਦ, __(੬੧੩੬) ਐਨ ੧ । ਅੰ] ੩੩. 

ਪਾਵਿੰਦ ਪਾਇ ਬਨਾਵੈਂ”। ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਕੋ ਤਰੇ ਡਸਾਵੈਂ ॥ ੨੦ ॥ 
ਰੈ ਕਿੜਿਕ ਸਮੈ ਮਹਿ ਵੇਰ ।ਨੈਂਪਿਖਨੋ ਪਚਾਵਾ” ਉਚ ਬਡੇਰ। ਤਿਸ ਪਰ 
ਢਢਿ ਡਲ ਮਿੰਘ ਹਕਾਰਾ । “ਆਉ ਦਿਆਾਵਹੈ ਦੇਸ਼ ਉਏਾਰਾ॥ ੨੧॥ ਜੋ 
੩੩ ਕੋ ਦੇਲੋ ਹਿਤ ਗਜ , ਕਰਹਿ ਵਥਾਵਨ ਸਕਲ ਸਮਾਜ? । ਮੁਖ ਮੁਰ- 

__ ਤਾਨੇ ਤਬਹਿ ਉਚਾਰੇ । “ਜਥਿ ਢਲਿ ਹੈਂ ਤਬਿ ਲੋਹ ਨਿਹਾਰੇ' ॥੨੨॥ ਛੂਟਿ 
__` ਗਯੋ ਧੀਰਜ ਜਿਸ ਕੇਰਾ । ਮੋਹ ਸਦਨ ਗਨ ਗਾਮ ਬਡੇਰਾਂ । ਪੁਨ ਪ੍ਰਭੁ 
ਆਨਿ ਪਲੀਘ ਪਰ ਯਿਰੇ । ਔਰ ਨਿਕਟ ਸਾਤ ਬੈਠਨ ਕਰੇ ॥ ੨੩ ॥ ਰਾਮ 
ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । ਭ੍ਰਾਤਾ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਥਾਰਾ”। “ਖੁੜੀ ਕਰਹੁ 
ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਥਾਵੈ। ਸਕਲ ਕਾਰ ਪਾਛੇ ਨਿਬਹਾਵੈ” ॥ ੨੪ ॥ ?ਨਿ ਗਰ 
ਟ ਹੜੋ “ਹਮਹੁ ਸਭਿ ਜਾਨੀ । ਬਾਨੀ ਤੂੰ ਭਾਖਤਿ ਛਲ ਸਾਨੀ । ਵਤੇ ਸਿੰਘ 
ਜੇ ਜਾਨ ਨ ਦੈ ਹੈਂ । ਨਹੀਂ ਆਪ ਭੀ ਸੋਗ ਸਿਥੋ ਹੈਂਏ॥ ੨੫ ॥ ਹਮ ਕ੍ਯਾ 
ਟ.ਹੈਂਤਭੈਜ ਦੇਹੁ ਪਾਛੇ । ਕਰਹਿ ਕਪਟ ਤੁੜ ਹੋਇ ਨ ਆਛੇ”। “੫_ ਜੀ ! 
ਨਹਿ ਰਿਸ ਰਿਦੈ ਕਫੀਜੈ। ਬਿਨ ਨਫ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਨਿਬਹੀਜੈ”॥ ੨੬ ॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਵਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੋਰਾ । ਕਾਚੇ ਲੋਕਨ ਥੀਫਜ ਛਰਾ। ਘਾਨ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਸੈਧਯਾ ਸਮੈ ਤਿਮਰ ਗਨ ਛਾਯੋ ॥ ੨੭ ॥ ਡਠਨ 
ਸਿੰਘ ਕੈਕਨ ਦੋਨ ਹੁੰ ਉਤਰੇ“ । ਹਿਤ ਤਕਟਾਈ ਗਫ ਦਿਗ ਧਰੇ । ਨਦਰ 
ਈੰਡਾ ਯੋ ਟਿਕਾਈ । ਬਾਟ! ਸੰਗ ਮੰਢ ਕੋ ਲਾਈ# ॥ ੨੮ ॥ ਨਿਸ ਜਥਿ 
ਭਝੀ ਅਥਿਕ ਅੰਧਕਾਗਾ । ਹਿਤ ਭਾਜਨ ਤੇ ਕੀਨਸ ਤਜਾਫਾ । ਗੁਫ ਡੋਰੇ 
ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਦੱਛਨ । ਦੋਇ ਬਾਰ ਰਿ ਨੀਠਊ ਬਿਢੱਛਨ ॥ ੨੯ ॥ ਪਨ 
ਫਿਰਿਬੋ ਕੀ ਧੀਰ ਨ ਰਹੀ! ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰੇ ੜਹੀਂ । ਘਰਬਾਰੀ 
ਦਰਬਾਰੀ ਦੌਨ” । ਚਢਿ ਕਰਿ ਭਾਜਿ ਹਟਯੇ _ਥਲ_ਤੌਨ” ॥ ੩੦॥ ਸੈਗ 
₹ਛਣਾਕੇ (ਦਗੀ) ਪਾਇੰਦ ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਆਵਾ । “ਦਾ ਹਿਤ ਥਰਿਆਂ । ਏਫੁਤੇ ਇੰਘ ਨੂੰ 
ਜਾਣ 'ਨਹੀਂ' ਢਿਆਂਰੈ ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਬੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ' । ( ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਫਤੇ 
ਸੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ? ਨਾਂਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ । "ਦੇਵੇ' ਕੜੇ ਉਤਾਰਗੇ । $(ਜੋ ਦੀ 
ਬਾਨੀ ਨ1& ਲ4ਠੈ (੬ਛਾ ਫਘਿਨ) । (ਅ) ਗੂਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ&ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਲਾਕੇ (ਏੈਠਾ) । 

?ਪਿਛੇ ਮਨ] ੩੨ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਦਰਬਾਰੀ ` -ਨਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਘਰਬਾਰੀ 
0੫, ਦੱਸੋ ਹਨ । ਏਥੇ ਐਉਂ' ਅਐਖਫ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀ ਤ ਘਰਬਾਰੀ 

ਕਹਿ 5ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਸੂ ੩੨ ਅੰਕ ੧੧ `ੂਜਭ ਇਉ“ ਠੀਕ' ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗਿ ਘਰਬਾਰੀ ਤੇ 
ਦਰਬਾਗੀ ਜੇ ₹ਵੇ' ਭਰਾ ਸ਼ਨ ਭੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ । "ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ । 

₹ਸਾਘੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਘੀ ਹੀ'ਢੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । 1ਪ:-ਦੀਨ। 



1 ਫੁਗ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮਵਜ । (੬੧੩੭) ਐਲ ੧। ਅੰਮੂ ੨੩. 

ਬਿਰਾੜ ਬਹੁਤ ਹਟਿ ਆਏਮ/ਇਕ ਸੋਢੀ ਕੋ ਭੀ ਸੈਗ ਲਯਾਏ। ਜਾਮ ਜਾਂਮਨੀ 

ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਗੇ । ਸੌਢ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕੌ ਲਾਰੇ ॥ ੩੧॥ ਢਾਰ ਘਰੀ ਕੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ ਪਹਿਰੇ ਸਭਿ ਲੇ ਲੇ । ਬਹੁਰ ਕਹਤੋ “ਡਲ 

ਨਿੰਘ ਕੋ ਲਯਾਵੋ । ਹਮ ਢਿਗ ਬੈਠੇ, ਜਾਇ ਸੁਨਾਵੋ? ॥੩੨॥ ਦਲ ਮਹਿ ਰਹੈ 
ਬੇਨਵਾ ਏਕ। ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਲਧ ਬਿਬੇਕ" । ਦੇਤਿ ਪਦਛਨਾ ਜਥਿ 

ਭਜ ਗਯੋ” । ਠੀਕੀ ਰੀਤਿ ਨਿਹਾਰਤਿ ਭਯੋ ॥ ੩੩. ਤਿਨ ਗੁਰ ਸਨ- 

ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਢਾਰੀ । ਕਿਤ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿਤ ਘਫਬਾਰੀ । ਡੱਲਾ ਕਹਾਂ ਰ੍ 

ਨਿਮੱਲਾ ਮੱਲਘਫਹਤੋ ਖੈਗ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ॥ ੩੪॥ ਕਹਿ ਸਿਘ ਕਪਟੀ 

ਬੇਖ ਕਢਾਲਡ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਬਹੈ ਨਹਿੰ ਨਾਲੀ । ਤਜੋਂ ਹੀ ਡੱਲਾ ਕੂੜ 

ਕੁਵੱਲਾਂ' । ਰਹਯੋ ਏਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ॥ ੩੫॥ ਨਿਭ ਹੈ ਕੂੜ ਨ ਸੈੱਚ 

ਅਗਾਰੀਂ। ਵਸੇ ਮੋਹ ਸੁਤ ਬੈਥ੫ ਨਾਰੀ । ਭਾਗਜੋ ਡੱਲਾ ਤਾਉ ਨ ੜੱਲਾ। 

ਖੈਗ ਰਹਜੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾਂ"॥੩੬॥ਸਨਿ ਗੁਫ ਕਹਜੋ “ਜਾਹੁ ਵੇ ਡੱਲਾ ! 

ਆਪਹਿ ਭਾਜੋਂ ਉਰ ਘਰਘੱਲਾਂ । ਮਾਂਗਤਿ ਰਹਤਿ ਸਦਾ ਬਲ ਤੀਰਾਂ । 

ਕਹਾਂ ਪਫੀ ਤੇਰੇ ਪਫ ਭੀਰ ॥ ੩੭ ॥ ਇਕ ਦਿਬਿ ਦੇਖਤਿ ਪੁਤੂ ਉਚਾਰਾ। 

੪ਢਿਤੇ ਕੌਨਸੇ ਕੀਯਸਿ ਤਯਾਫਾ ਊੱ“”। ਸਿੰਘ ਮੜੈਲ ਅਵੀਮੀ ਏਕ। ਸੁਨਿ 
` ਬੋਲੋ ਸਗ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ੩੮ ॥ “ਸਛਿ ਮਲਵਈ ਭਾਜਿ ਕੈ ਗਏ । 

ਮਾੜੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਥਿਰ ਥਏ"'।ਕਹਮੋ ਗੁਰੂ “ਮੜੈਲ ਨਹਿ ਮਾੜੇਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ 

ਕੇ ਹੁਇ ਲਾੜੇ? ॥ ੩੯ ॥ ਬਹੁਰ ਚਵਨ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਜ਼ੀਨ 

“ਭਾਵ ਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ। “ਜਦੋਂ (ਡੱਲਾ) ਭੱਜ ਗਿਆਂ ਸੀ। ਡੱਲਾ ਕਿੱੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਲਾਂ 

(ਮਿ) ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਕਈ ਲਰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹ । ਅੰ ਮੱਲ ਵਿਚੋਂ ਨ ਮਲ ਭਾ
ਵ ਬੀੜਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਕਾਇਫ । (ਈ) ਨਾ ਮੱਲਣੇ ਜੋਗ ਥਾਂ (ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ) ਜਾ ਮਲਿਆਂ ਸੁ । (
ਸ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਸੈਲ ਮੱਲ ਲਈ ਸੂ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸ। “ਭਾਵ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰ
ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ 

ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਹਨ ਕਪਟੀ ਤੇ ਕੁਢਾਲੇ ਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ(ਅ)ਪਰ ਡੇਖ ਕਪਟੀ ਤ
ੇ ਰੀਤ ਮਾੜੀ 

ਹੈ। “ਕੂੜੀ ਢਾਲ ਢਲ ਗਿਆ । (ਐੇ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਕੁਚਾਲ ਵਾਲਾ । “ਸੱਚ ਦੇ
 ਅੱਗੇ ਕੂੜ ਨਰੀਂ 

` ਨਿਭਦਾ। “ਕਜੈਟੀ ਦਾ ਤਾਉ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਸੂ । 'ਰਿਦਾ ਕੈਥ ਗਿਆ । "ਸਾਡ
ੇ ਪਾਸ ਥਾਂ । 

_ ੧ਇਧਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । "ਮਾਂਬੇ ਦੇ ੜੇ ਸਿੰਘ 

ਰ੍ %ਮਖਪ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬੀ ਹੈ ਗਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ 

ਮਾਰਨੇ ਪਰ ਬੇਨਵਾ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਡੱਲਾ ਨਾ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਲੇ “ਗੁਰ ਲਾਲ ਅੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨ ਕੱਲਾ” 



ਮ੍। ਗੁਫ ਪਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੬੧੩੮ ) ਐਨ ੧ । ਮੂ ੩੩ 

ਪਾਇ ਹਯ ਲੀਨ ਅਨਾਈ" । ਗਏ ਕੋਸ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਕਿਯ ਡੇਰਾ । ਨੌਹਰ 
ਨਗਰ ਬਸਹਿ ਬਹਤੇਰਾ ॥ ੪੦॥ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਵਹੀਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਆਨਿ 
ਸਿਵਰ ਸਭਿਹੁੰ ਤਹਿ ਘਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸਹਿਜ ਸੁਕਾਇ। ਏਕ ਸਿੰਘ 
ਪੁਰਿ ਬਚ ਪਠਾਇ॥੪੧/“ਕਿਸ਼ਨਲਾਲ ਦਿਜ ਇਹ ਥਲ ਧਾਮੂ''ਲਜਾਉ 
ਬੁਲਾਇ ਬੂੜਿਬੇ ਕਾਮੁ । ਜੋਤਿਸ਼ ਬਿੱਦਯਾ ਬਿਬੈ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਘਰ ਚੀਨ” ॥ ੪੨॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ੜੜਛਿਨ `ਸਿਖ ਗਯੋ । 
ਜਾਇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਯਾਵਤਿ ਭਯੋ । ਆਸ਼ਿਖ ਬਾਦ ਦੀਨ ਢਿਗ ਬੈਸਾ । ਏਵ 
ਮਿਲਜੋ ਪੂਰਬ ਮਿਲਿ ਜੈਸਾ ॥੪੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਖਜੋ “ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਛਾਨ ਹੁੰ” । 
ਕਿਮਹੁ ਬੁਲਾਯੋ ਜਾਨਿ ਬਖਾਨਹਮਸਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਦਿਜ ਲਗਨ ਬਿਚਾਰਾ। 
ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਬਲਾਬਲ ਕੌ ਨਿਰਧਾਰਾਂ ॥ ੪੪ ॥ ਮੂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ” ਕੋ ਭਲ 
ਪਛਨਾ । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਸਖਾਨਾ । “ਰਾਵਰ ਕੋਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋਉ। 
ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਤਰਕੇਸ਼ੁਤ ਸੋਊ” ॥ ੪੫ ॥ ਪੁਨ ਗਰ ਕਹਸੋ “ਤਾਂਹਿ ਸਨ 
ਮੇਲਾ । ਹੋਇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉ ਸੁਹੇਲਾ ? ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਨੇ ਕਰਿ ਗਣਤ 
ਬਿਚਾਤਾ । ਗੌ੍ਹ ਅਰੁ ਲਗਨ ਸਕਲ ਨਿਰਧਾਰਾ ॥੪੬॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੋ 
ਮੇਲ ਨ ਬਨੇ । ਢਿਗ ਨ ਪਹੂੰਚਹੁ ਤਿਹ ਮ੍ਰਿੜੁ ਹਨੰਂ“। ਤਿਸਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇ 

"ਇਸ ਥਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਲਲ (ਜੋਤਸ਼ੀ) ਦਾ ਘਰ ਹੈ । “ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਾਓ । ਬਲੀ ਤੇ ਨਿਰਬਲ 
ਗ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਨੇ ਕੀਤਾ । (ਐ) ਨ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪਿਆ ਕਿ ਬਲ ਘਟਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ।, 
ਬਓਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀਤ' ਜਾਏ । “(ੁਸੀਂ ਅਜੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹ੍ਰੰਚੋਗੇ ਕਿ 
ਤਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ / “ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬੀ ਆਪਣੇ ਦਾਈਏ ਤੋਂ ਨਹੀ' ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਿਲ਼ਬਵੀ' ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । 
ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਰੋਮੈ ਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਜ਼ਾੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਓਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਹਿੱਲ ਹੈ, 
ਸਭ ਕੁਬ ਬੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪੱਕ ਇੰਦੀਏ ਤੇ ਟੂਰੀ ਜਾ ਜ਼ਿਹ' ਹੈ । ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ 
ਸ਼ੈਸੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਸੀਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਅਜਿੱਤ £ਰਸੇ ਨੈ ਆਪਣੈ ਕਾਤਨਾਂ 
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ “ਬ੍ਟਸ' ਨੂੰ ਟੇਕੇ ਤਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ ਕੈਵਲ` ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਜਗਤ ਵਿਜ਼ ਅਦੂਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ 
ਕਿੰਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ' ਛਭਦੀ 1 1ਸਰਮੇ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕੁ ਕੋਸ ਪਰ ਹਿਠਾੜ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੂਰਦਵਾਰਾ 
ਏਵੈ ਹੈ, ਛੀਨ ਤਲਾਈ ਪਰ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । 



ਸਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ___ (੬੧੩੯) _ ਐਨ ੧। ਅੱਸੂ ੩੩. 

ਬਹੁ ਦੀਨ । ਮਿਲੈ ਆਪਕੋ” ਸੈਂ ਮਨ ਚੀਨ” ॥੪੭॥ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਜ 
ਕੋ ਬਚ ਸਾਚਾ । ਭਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਸ ਰਾਚੇ। ਕਰਯੋ ਬਿਲੋਕਨ ਤਿਹ 
ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਸੋ ਬਿੱਪ ਨਿਹਾਲਾਂ” ॥ ੪੮ ॥ ਮਹਿਮਾਂ ਜਾਂ ਨ 

ਪਰਨਿ ਪਗ ਚਾਹਾ । ਕਰਜੋ ਹਟਾਵਨਿ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਂਹਾ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਦਰ 

ਘਰੀ ਦਰਸ ਤੇ । ਕਰਜੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ ਮਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਤੇ ॥ ੩੯ ॥ ਜਹੇ ਤੁਮ 

ਮਾਸ ਬਰਸ ਲਗਿ ਬਾਸੇ(ਤਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ।ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ 

“ਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ । ਯਾਂਤੋ ਭਯੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੋਈ" ॥ ੫੦॥ ਇਸੀ 

ਬਾਤ ਪਰ ਸੁਨਹੁੰ ਕਹਾਨੀ । ਭਰਿ ਜਹਾਜ ਲੇ ਸੋਜ ਮਹਾਨੀ । ਗਯੋ ਬਨਕ 

ਟਾਪੂ ਮਹਿ ਤਹਾਂ। ਗਉ ਮਹਿਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹਿ ਜਹਾਂ ॥ ੫੧॥ ਛਿਕ ਗੀ 

ਇਨ ਜਹਾਜ ਚਢਾਈ । ਪੈ ਪੀਵਨ ਹਿਤ” ਨਿਕਟ ਰਖਾਈ। ਪਾਯਹੁ ਟਾਪੂ 

ਮੰਹਿਂ ਬਿਵਹਾਰ । ਤਹਿ ਇਕ ਬਨਕ ਸਖਾ ਕਿਯ ਪਯਾਰ ॥ ੫੨॥ ਤਿਨ 

ਅਪਨੇ ਘਰ ਕਰੜੋ ਅਹਾਰਾ। ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਅਚਾਇ ਉਦਾਰਾ । ਤਿਸਨੇ 

ਇਸ ਕੋ ਬੋਲਿ ਪਠਾਯੋ । ਪਾਇਸ ਭੋਜਨ ਭਲੋ ਖੁਵਾਯੋ । ੫੩॥ ਪ੍ਥਮ ਨ 

ਅਚੀ ਸੁ ਅਚਰਜ ਭਯੋ“।-ਇਹ ਕਯਾ ਅਹੇ ?-ਸਬੂੜਨਿ ਕਯੋ-ਸੋ ਮੁਝ 

"ਰਾਵ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ । =ਭਾਵ ਜੀਅਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਵ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਟਾ 

ਜ਼ਿਤਾਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ । “ਭਾਵ ਖੀਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਕਦੇ)ਖਾਧੀ ਹੋਈ। 

#ਅਸ਼ਲ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ_ਟੇਕ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਮਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਉਠਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਯਬਾ:= 

੫ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮੁ ਇਕਿ ਚਿੱਤ ਲੀਨ । ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਬਿਹੀਨ ॥” ਤਥਾਂ-“ਫੋਕਣ 

ਕਰਮ ਲਖੈ ਸਭ ਧਰਮਾ । ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਊ ਕਰਮਾ?! । ਤਬਾਂ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

“ਪੂਛਤ ਨਾ ਜੋਤਕ ਨ ਬੇਦ ਥਿਤ ਵਾਚ ਗਛੂ ਚਿਹਹ ਐ ਨਖੱਤ੍ਰ ਕੀ ਨ ਸ਼ੈਕਾ_ਉਰਧਰੀ ਹੈ'' 
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਚੋਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਢੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਕਵੀ ਜੀ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ । ਔਟੌਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਹੈ; 
ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਚੁਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਚੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇਕੇ ਹੈ । ਇਸੇ ਐਨ_ਦੇ ਅੱਸੂ ੩੮ ਅੰਕ 

੨੦ ਵਿਚ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ 

ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨੌਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਵਿਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਪੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਚੋਜ ਮਾੜ੍ਰ ਹੈ ਜੇ ਹਾਸਜ ਰਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਜ ਕੇ ਬਚ ਸਾਚੇ” ਵਿਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ 
ਰਹੇ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਸੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ । ਔਰੈਗਾ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ; ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਜਾਣਦੇ ਸੇ । ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਲਿਆਂ । 



. ` ਮੂੰ ਚਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੪੦) ਐਲ ੧। ਸੀਸ ₹੪, 

ਏਹੁ ਕਰੋਂ ਹਮ ਨੀਤ । ਇਹ ਅਹਾਰ ਹਰਖਾਵਤਿ ਚੀਤਿ-॥੫੪॥ ਸੁਨਤਿ 
ਬਨਕ ਥੇਠ ਸੋ ਦੀਨਿ ।-ਦੁਘਥ ਦੇਤਿ ਇਹ ਲੇਹੁ ਸੁ ਚੀਨ-/ਦੇ ਕੌ ਗਉ 

`- ਜਹਾਜ ਢਲਾਯੋ। ਅਪਨੇ ਵੇ ਬਿਖੈ ਇਹ ਆਯੋ॥੫੫॥ ਸ ਲੋ.ਗਯੋ ਧੋਨ 

ਹੁ ਗੁ ਓਰਾ। ਘਿਰ ਹੈ੍ ਕਰਿ ਬਛਫੁ ਤਿਹ ਛੋਰਾਂ । ਸੋ ਬਨ ਚੋਸਨਿ ਲਾਗੇ 
ਜਥੈ। ਸੁਰਭੀ ਮੂਤ ਕਰਤਿ ਭੀ ਤਬੈ ॥ ੫੬ ॥ ਬਾਸਨ ਬਿ ਬਨਕ ਲੀ 

ਲੀਨ । ਰੀਥਨ ਕਰ ਪਨ ਘਾਵਨਿ ਕੀਨ । ਕੌਰਾ ਪਾਇ ਸਾਦ ਪਛਤਲੋ । 

-ਮੋ ਸੋਂ ਦਗਾ ਬਨਕ ਕਫਿ ਗ੧-॥ ੫੭ ॥ ਤਿਮ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਮ 

ਉਰ ਥਾਰਜੋ। ਬੈਨ ਖੈਨ ਸਤਿਗੁਰਨ? ਉਢਾਰਤੋਤਤਛਿਨ ਰਾਤ ਪਾਇ 
ਘਰ ਗੋ । ਗੁਰ ਜਸ ਜਹਿ ਕਹਿ ਬਰਨਤਿ ਭਯੋ! ॥ ੬&॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਫਜ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਨੇ “ਨੌਹਰ ਨਗਰ' ਪ੍ਰਨੰਗ ਬਰਨਨੀ ਨਾਮ ਤੀਨਤਿੰਸਤੀਅੰਨੂ॥੩੩॥ 

੩੩, [ਨੌਹਰ ਵਿਖੇ ਮਫੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵਾਏ । ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਘਲਿਸ਼| । 

ਢੋਹਫਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਘ ਦੇ ਦਿਜ ਕੋ ਦੀਨਾਗਗੁਰਮਤਿ ਦੇ" 

ਫੁਘਸਦ ਕਰਜੋ ਗਮਨਯੋ ਨਗਰ ਮੜਾਰ ।।੧ ॥ ਫੌਪਈ॥ ਦਿਨ ਕੋ ਕਰਿਤੀ 

ਜਾਮ ਜਬਿ ਹੋਯੋ । ਮਾਦਕ ਸਮੈ ਭਯੋ ਜਥਿ ਜੋਲੋ।ਸੁੱਖਾ ਅਰੁ ਅਵੀਮ ਛਕਿ 

ਲੀਨਿ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਭਲੇ ਤਬਿ ਕੀਨ ॥੨॥ਕੋਬ਼ ਸੁਧਾਰਿ ਜੂੜ ਕੋ ਕਰਨੋ। 

“ਨਾਲੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਮਥਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆਂ । ' - 

ਦਯੋ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾਂ । ਫਿਰ ਗਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ 

ਗੂਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਡ ਕੁਬ ਸਮਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਬੇਕਦਰੀ 

ਦੇਖਕੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਥ ਰਹੇ 

ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਸਾਰੀਆੰ ਘਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਭਾਣ 

ਫਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਕਲੀ ਝੈਦਿਆਂ ਤੇ ਇਘਲਾਕੀ ਘੋਟਾ ਘਾਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 

ਲਾਮ ਮਾਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਅੱਗੇ ਢੁੰਬਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ , 
ਹਸ ਤੋਂ ਸਪਛਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਤਸ਼ੀ ਜੋਤਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਬੀ ਆਤਮ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ 

ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਭ ਨਾਲ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇਕੇ ਤਫਿਆ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੪੧ ) ਐਲ ੧ । ਅੰਸੂ 3੪. 

ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਸ ਸੁ ਕੈਘਾ ਵਿਰਜੋ । ਪੈਚ ਬੈਧੇਜ ਅਨੂਠੇ ਪਾਗਹਿੰ।ਜ਼ੇਂਵਰ ਜੋਤਿ 
ਜਵਾਹਰਿ ਜਾਗਹਿਂ ॥੩॥ ਪਣ ਸੁਖਮ ਬਹੁ ਜਾਮਾ ਪਾਯੋ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਸਭਿ 
ਸਰੀਰ ਬਲਕਾਸੋ । ਖੜਗ ਬਿ ਗਰੈ ਮਹਿ ਧਾਰਾਂ । ਧਾਰਾ ਖੁਰ ਲਗਿ। 
ਹੇਮ ਸੁਧਾਰਾ' ॥ ੪॥ ਭਰਜੋ ਖਤੈਗਨਿ ਸੈਗ ਨਿਖੰਗ । ਕਣ ਸੋਂ ਕਸਜੋ 
ਸੁਲਾਯਕ ਜੰਗ । ਧਨੂਖ ਕਠੋਰ ਹਾਥ ਮਹਿ ਲਯੋ । ਤਯਾਰ ਤੁਰੈਗ ਅਨਾ- 
ਵਨ ਕਯ॥੫॥ ₹ਨਹੁਰ ਨਗਰ ਕੈ ਹੇਰਨਿ ਹੈਤ। ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਨੌ 
ਸੁਚੇਤ । ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ ਪਦਾਂਤੀ ਸਾਥ। ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਨਾਥ ॥ 
੬॥ ਪੂਰਬ ਜਹਿ ਚਬੂਤਰਾ ਚੌਰਾ । ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰਾ । ਕੁਛ 
ਸੌਪਾਨ ਉਚੇਰੋ ਬਾਨ । ਊਪਰ ਦੀਯੋ ਚਢਾਇ ਕਿਕਾਨ” ॥੭॥ ਬਲ ਊਚੇ 
ਚਢਿ ਕਰਿ ਬਿਰ ਥਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਦੇਖਤਿ ਭਏ । ਦਾਸ ਸੁਰਾਹ] 

ਦਾਰ'ਤਰੇ ਤੇਂ । ਚਢਕੋ ਧਾਇ ਕਰਿ ਬੇਗ ਧਰੇ ਤੇ॥ ੮॥ ਪਹੁੰਚਜੋ ਚਹੈ ਗੁਰੂ 
ਕੇ ਪਾਸ। ਪਗ ਸੋਂ ਦਰਯੋ ਕਬੂਤਜ਼ ਨਾਸ਼”। ਤਹਿ ਨਰ ਗਨ ਬੈਠੇ ਰਿਸ 
ਠਾਨੀ£ਕਹਾਂ ਕਰਮ ਤੈ' ਕੀਨਿ?"ਬਖਾਨੀ॥੯॥#ਰਹਿੰ ਚਬੂਤਰੇ ਤੋਮ“ ਕਬੂ- 
ਤਰ । ਹਤੋ, ਪਿਖੇ ਬਿਨ ਦਯੋ ਪਗੂਤਰ”। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਕੋ “ਕਹਾਂ ਹੁਇ 
ਗਯੋ ? ਬਿਨਸਨ ਕੌ ਸਗਰੇ ਤਨ ਕਯੋ ॥ ੧੦॥ ਏਕ ਮਰੇ ਤੇ ਅਚਰਜ 
ਕਹਾਂ । ਹੋਨਹਾਰ ਪਰ ਰਿਸ ਕਯਾ ਲਹਾ?। ਸੁੰਨ ਸਭਿ ਬੋਲੋ ਭਲ ਤੁਮ 
ਆਏ। ਸਰਬ ਕਬੂਤਰ ਦੇਹੁ ਮਰਾਏ” ॥੧੧॥ ਸਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਜਿ ਅਸੋਂ 

ਮਨ ਆਈ । ਮਰਹਿਂ ਕਬੂਤਰ ਅਬਿ ਸਮੁਦਾਈ॥ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਹਿਨੋ 
ਕਰਿਕੇ । ਜਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਿਰੇ ਸ ਮਰਿਕੈ ॥ ੧੨॥ ਹੁਤੋ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕੀਰਨ 
ਥਾਨ”। ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਨਰ ਭਏ ਹਿਰਾਨ ।-ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਪੁਰਖ 
ਬਿਸਾਲੋ । ਕਰੇ ਬਾਕ ਤੇ ਖਗ ਹਤਿ ਜਾਲੋ-॥੧੩॥ ਉਤਿ ਉਠਿ ਕਰਿ ਪਗ 
ਬੇਦਨ ਕਰੇ । “ਛਿਮਹੁ ਭੂਲ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਜਿ ਉਚਰੇ । ਰਾਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਨਹਿੰ ਜਾਨਾ । ਅਥਿ ਜਾਨਾਂ ਜੰਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ॥੧੪॥ਮਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਹ 
।ਜਵਾਇ। ਕਰਹਿ ਅਵੱਗਕਾ ਅਪਰ ਨ ਕਾਇ” । ਸੁਨਿ ਰਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਉਚਾਰੇ।ਪਾਵਹੁ ਚੋਗ ਜੀਵਿ ਹੈ' ਸਾਰੇ॥੧੫॥ਦਾਨੋ ਆਂਨਿ ਬਿਖੇਰਨ ਕਗੇ 

ਰਸੀ ਮੱਠ ਨੂੰ! ਫਲ ਸੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਕ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । “ਘੋੜਾ । ਜਲ ਦੀ ਨੁਰਾਹੀ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ । “ਮਰ ਗਿਆ । “ਬਹੁਤ । 5ਪੈਰ (ਉਸਦੇ) ਉੱਤੇ ਦੇਕੇ । “ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਥਾਂ 

ਪੂਰਨ ਸੀ । [ਸ:, ਕੀਰਣ=ਕੱਜਿਆ; ਫੈਲਿਆ, ਭਰਿਆ] । "ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੪੨ ) ਐਨ ੧ । ਗੰਸੂ ੩੩. 

ਉਠਿ ਪਾਰਾਵਤ' ਜੀਵਨ ਧਰੇ । ਬੀਨ ਬੀਨ -ਦੋਗਾ ਨਿਜ ਖਾਵੈਂ । ਹੇਰਿ 
ਹੈਰਿ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਵੈਂ ॥ ੧੬ ॥ ਸਿਖ ਕੇ ਪੈਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜੋ । ਸੋ ਨਹਿ 
ਜੀਯੋ ਰਹਯੋ ਧਰ ਪਰਜੋ । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ । “ਇਸ ਪਰ 
ਕਯੋਂ ਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰੇਊ? ॥ ੧੭ ॥ ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਕਹਿ “ਇਸੇ ਜਿਵਾਵੋ? 
ਪੂਭੁ ਫੁਰਮਾਇ “ਝੋਗ ਇਸ ਪਾਵੋ”। ਲੋ ਕਰਿ ਸਿੱਖਨ ਤਿਸੈ ਅਗੇਰੇ । ਮੋਠ 
ਬਾਜਗੇ ਜਬਹਿ ਬਿਖੇਰੇ ॥੧੮॥ ਉਠਿ ਜੀਵਤੋ ਹੇਰਤਿ ਬਿਸਮਾਏ। ਲਯਾਇ 
`ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਸਜਸ ਸੁਨਯੋਂ ਹਮ ਜੈਸੇ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਜੋ ਆਪ ਕੋ ਤੈਸੇ! ॥੧੯॥ ਦੋਇ ਘਰੀ ਠਹਿਰੇ ਗੁਰ ਤਹਾਂ।ਪਨ ਗਮਨੇ 
ਬਜ਼ਾਰ ਬਡ ਜਹਾਂ । ਬਡੇ ਧਨਾਢ ਬਨਕ ਬਿਵਹਾਰੂ । ਹਾਣਨ ਮਹਿੰ 
ਦੀਨਾਰ ਅੰਬਾਰੂ ॥ ੨੦ ॥ ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ ਰਜਤਪਣ ਕੇਰੀ । ਮੁਕਤਾ ਬਹੁ 
ਪ੍ਰਵਾਲ ਕੋ ਹੇਰੀਮਮੁਹਰਨਿ ਦੇਖਿ ਅਨੌਦ ਉਢਾਰਾ । ਸਿੰਘਨ ਸੈਂਗ ਸਨਾਇ 
ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੨੧ ॥ 

ਬਚਨ ।। ਨਹੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ” । ਸਿੰਘ ਆਵਹਿੰਗੇ ਜਬਿ ਲੂਟਹਿੰਗੋ। ॥ 
_ ਝੌਪਈਮਇਮ ਕਹਿ ਨਗਰ ਨਿਹਾਰਯੋ ਸਾਰਾ!ਪਨ ਆਏ ਡੇਰੋ ਜਹਿੰ ਡਾਰਾ । 
ਨਾਮ ਬਾਨ ਕੋ ਛੀਨਤਲਾਈ" । ਜਹਿੰ ਉਤਰੇ ਨਿਸ ਬਸਨਿ ਗੁਸਾਈਂ ॥ 
੨੨॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੈਨਾਂ ਸਾਰੀ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 
ਲੂਟਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਭਨਜੋਂ । ਹੋ ਪੂਰਨ ਭਾ ਹਮ ਇਮ ̀  ਸੁਨਤੋਂ ॥ 
੨੩॥ ਬਰਖ ਅਠਾਂਰਾਂ ਸੈ ਰੁ ਇਕਾਦਸ਼?ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗਮਨਜੋ ਬਰਬਸ“। 
ਦੂਰੂ ਪੁਰਿ ਕੀ ਸੁਨਿ ਬਡ ਮਾਯਾ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਲ ਧਾਯਾ ॥ ੨੪ ॥ 
ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਣ ਸੁਨੀ ਸਭਿ ਬਾਤ/ਬਾਰੀ ਖਾਰਾ ਪਿਯੋ ਨ ਜਾਤਿ । ਜੇ ਪੀਵੈ 
ਲਾਗੇਂ ਅਭਿਸਾਰਾਂ । ਹੋੜਿ ਜਾਤਿ ਮਾਨਵ ਬੀਮਾਰਾ ॥ ੨੫॥ ਪਰਿ ਕੇ 
ਵਹਿਰ ਅਹੈ ਜਲ ਐਸੋ । ਪਿਯੋ ਨ ਜਾਇ ਪਿਯੋ ਰੁਜ ਜੈਸੋ? । ਸੁਨਿਕੈ 
ਹਟਯੋ ਖਾਲਸਾ ਬਲੀ । 'ਛੂਛੇ ਚਲੈ' ਬਾਤ ਨਹਿੰ ਭਲੀ? ॥੨੬ਮਪੁਰਿ ਨੌਹਰ 

੧ਕਬੂਤਰ । “ਨੌਹਰ ਗੁਰਾਂ ਕੀਆੰ ਮੁਹਰਾਂ ਹਨ । ਛੀਨ ਤਲਾਈ ਨਾਮ ਹੈ । ਸੈਮਤ ੧੮੧੧ । 
ਪਮੇਂਲੋ ਮੱਲੀ । $ਅਤੀਸਾਰ, ਦਸਤ । “ਪੀਤਿਆਂ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 

#ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਹੇਨਹਾਰ ਦੇਖਕੇ ਕਹੀ ਹੈ'। 
1ਤਫਾ: ਖ: ਵਿਚ ਪਾਠ ਐਉਂ ਹੈ:-ਨਹੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੁਪੱਯਾ ਮੁਹਰ । ਸਿੰਘ ਲੂਟੇਂਗੇ 

`ਦੋ ਪਹਿਰ । ਸਾਂਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ:-“ਨਹੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਹਰ ਲੁਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? । 



ਮਰ! ਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ' ( ੬੧੪੩) ਸੈਨ ੧। ਅੰਟੂ ੩8. 

ਕੋ ਦਲ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਮੈਗ ਤੁਫੈਗੈਂ ਜੋਗ ਮਚਾਯੋ । ਬਰੇ ਹੇਲ ਕਰਿ ਲੂਣ 

ਬਜਾਰਗਲੀਣ ਦਰਬ ਬਿੰਦ ਦੀਨਾਹਾ ॥੨੭॥ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ ਤਹਿ ਤੇ ਚਲ 

ਆਏ । ਮੁਲ ਹਯ ਲੋ ਅਸਵਾਰ ਬਨਾਏ । ਕੋਤਿਕ ਭਏ ਤਬਹਿ ਸਿਰਦਾਗ 

ਲਦੇ ਗਾਮ ਗਨ ਤੁਰਕਨਿ ਮਾਰ ॥ ੨੮ ॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਬਿ ਸਵਲਯੋ। 

ਬ੍ਰਿਧ ਸਿੰਘਨਿ ਤੇ ਹਮ ਸਨਿ ਲਯੋਫੀਨ ਤਲਾਈ ਡੇਰਾ ਪਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਭ 

ਬਿ ਤਹਿ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਇ॥-੯੫ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤਿ ਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾਂ । ਚਵਿ 

ਕਿਕਾਨ ਪਰ ਕਰਜੋ ਪਯਾਨਾ । ਜਾਤਿ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਲ ਸਾਬ । ਕੋਸ 

ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਬ ॥ ੩੦ ॥ ਨਗਰ ਭਾਦਰਾਨਂ ਉਤਰੇ ਜਾਇ। 

ਸ਼ਰਮਤ ਬਿਹੀਰ ਪਹੂਚ਼ਮੋ ਆਇ । ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਗਨ ਦੀਨਿ ਨਿਹਾਰੀ । 

ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰਨੋ ਬਾਹਨ ਭਾਰੀ॥੩੧॥ਲੋਕਨ ਕੋ ਘ੍ਿਤ ਬਹ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । 

ਸੰਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਸ੍ਰਮਤਿ ਗਨ ਜਾਨਿ । ਦੇਗ਼ ਤਰਾਰ ਹੋਈ ਬਰਤਾਏ।ਖਾਨ 

ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ॥ ੩੨ ॥ ਸੁਪਤਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸ਼ਰਮ ਨਿਰ- 

ਵਾਰਾ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਪੁਨ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ 

ਦੁਇ।੫ਿਖ ਸੇਵਾ ਕੌ ਪੁਭੁ ਪਰਸਨ ਹੁਇ ॥੩੩॥ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਪਗ] ਤੋਂ ਪੂਰਬ 

ਜਾਇ। ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਨਿਤ ਲੋਤਿ ਬਨਾਇ । ਦੁਇ ਤੁਰੈਗ ਬਖਸ਼ੇ-ਹੱਥਾਰ। 

ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਨਸਿ ਕਰ ਧਾਰਿ ॥੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭ ਆਰੇ ਪੰਥ ਪਯਾਨੇ । 

ਤਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰਮਤ ਸਾਬ ਕੋ ਜਾਨੋ । ਅਲਪ ਮਜਲ ਕਰਿ ਉਤਰੇ 

ਜਾਇ। ਸਪਤਿ ਕੋਸ ਪਰ ਗਾਮ_ ਜੁ ਆਇ ॥ ੩੫ ॥ ਨਾਮ ਸੁਹੇਵਾ ਤਿਸੁ 

ਕੋ ਜਾਨਿਉਤਰਜੋ ਡੇਰਾ ਸਭਿ ਹੂੰ ਆਨਿ।ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤ(ਬ ਲੈ ਹਥਿਯਾਰ। 

ਬੈਧਿ ਭਲੇ ਸਿਰ ਲੀਨੇ ਧਾਰਿ ॥੩੬॥ ਘੋਰਨ ਕੋ ਮਗ ਮਹਿ ਡੁਰਿਆਏ' । 

ਨਹਿ ਚਢਿਬੇ ਕਹੁ ਚਿਤ ਲਲਚਾਏ।ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤਮ ਬਹੁ ਜਾਂਨੀ । 

ਰਾਖਿ ਅਦਾਇਬ ਕੌ ਬਹੁ ਮਾਨੀ ॥੩੭॥ ਸਿੱਖਨ ਪੂਰਭੁ ਸੋਂ ਜਾਇ ਬਤਾਏ । 

£ਹਯਨਿ ਚਵੇ ਨਹਿੰਹਪਗ ਸੱ ਆਏ!ਸ਼ਸਤ੍ ਸਕਲ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਆਨੌ । 

ਉਲਟੋ ਖੇਦ ਚਲਨ ਮੋ ਜਾਂਨੋ'॥੩੮ ॥ਸੁੱਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟਹਕਾਟੇ। 

“(ਨਾਲ ਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । “ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ । 5(ਹਬਿਆਰ) ਖੰਨ੍ਹਕੇ । “ਡੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ
ਕੇ ਲਿਆਏ । 

ਰਿਆਸਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਿਚ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਕੋਹ ਪਰੇ ਹੈ, ਏਂਬੇ ਗੁਰਦਵਾ
ਰਾ 

ਲਗਾਂ ਹੈ । 1ਪਾ=ਪ੍ਰ੍ਭੁ । 



. ੮ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸ਼ੂਫਜ । । ੬੧੪੩ ) ਨੈਨ ੧ । ਅਸ ੩੫, 

'ਬੂੜਕੋ ਇਹ ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਕਾਰੇ ? ਹਯ ਨ ਚਵੈ ਨਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਏ ? 
ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਰ ਮਹਿੰ ਗਹਿ ਕਰਿ ਲਯਾਏ ॥ ੩੯॥ ਖੇਦ ਚਲਨ ਕੋ ਜਾਨਿ 
ਸੁ ਦੀਨੋ । ਸੋ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਨੋ"। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਯਾ ਦੇਹੁ 
ਬਤਾਈ?।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਦੁਹਨ ਸੁਨਾਈ॥੪੦॥ #ਰਾਵਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਕੋ ਅਦਬ । ਜੇ ਨ ਕਰਹਿ ਹਮ ਕੋ ਬਡ ਗ਼ਜ਼ਬ । ਪੂਜਨੀਯ ਹਮ ਤਿਲ 
ਕੋ ਜਾਨੋ। ਮਸਤਕ ਟੋਕਹਿੰ ਤੁਮ ਸਮ ਮਾਨੋ? ॥ ੪੧॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹ 
ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ । “ਤੁਮਰੀ ਜਿਹਵਾ ਹੀ ਖਗ ਧਾਰਾ। ਜਿਹਠਾਂ ਨਿਕਸੋ ਬਾਕ 
ਤੁਹਾਰਾ । ਆਯੁਧ ਤੇ ਤੂਰਨ ਕਰਿ ਪਾਰਾ॥੪੨॥ਇਮ ਬਰ ਦੇ ਕਰਿ ਯੁਤਿ 
ਸਨਮਾਨਾ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ । ਤਹਾਂ ਜੈਡ ਇਕ ਭਨ 
ਮੁਖ ਖਰਯੋ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਚਲਦਲ”ਇਕ ਲਗ ਪਰ੧ੋ॥੪੩॥ਅਵਿਲੋਕਤਿ 
ਪੂਭੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । ਇਹ ਜਬਿ ਚਲਦਲ ਵਧਹਿ ਮਹਾਨਾਂਤਰੈ ਜੈਡ ਕੌ 
ਲੰਇ ਦਬਾਈ।ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਉਪਰ ਲੇ ਛਾਈ" ॥੪੪॥ ਤਬਹਿ ਖਾਲਸਾ 

` ਵਧਹਿ ਹਮਾਂਰਾ । ਗੁਡਲੀ ਚਲ/ਹ ਤੁਰਕ ਕੌ ਮਾਰਾ । ਸੁਨਤਿ ਕਤ 
'ਟੇਕਤੋ ਮਾਥਾ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੁਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਬਾ? ॥ ੪੫॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਚਲਨਾਂ ਪ੍ਰਮੈਗੇ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤਰਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 
॥੩੪॥ ` ੩੫, [ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੱਸਣਾ|। 

ਫਰਕ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਿ ਭਈ ਹੁਇ ਤਯਾਰ । ਚਵਿ 
ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਮੜਾਰ । ੧॥ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਬਿ 
ਗਮਨਏ। ਮੈਗੀ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਚਦਿ ਗਏ । ਰਾਮ ਸਿੰਘ 'ਕਾ ਤਹਾਂ। 
ਇਿਤ ਉਤ ਟਰਿਕੈ ਬਿਰ ਹੁਇ ਰਹਾ॥੨॥ ਕੇਤਿਕ ਢੂਰ 5 ਜਬੈ । 
ਚਢਿ ਤਰੈਗ ਪਰ ਹਟਜੋ ਸ ਤਬੈ । ਏਕ ਸਿੰਘ ਵਾਹਨ” ਨਰ 
ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਕੈ ਦੀਯੋ ਬਤਾਇ ।੩॥ “ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਭਜਿ ਚਲਜੋ । 
%੫ ਕੈ ਨਾਂਹਿਨ ਮਿਲਯੋ।ਸੁਨਿ ਪੁਭੁ ਥਿਰ ਹੁਇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇਿ। “ਆਨ“ 

"ਤਾਵ ਬਕੇਵੇ' ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ । "ਪਿੱਪਲ । ੩(ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ) ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵ ਦੱਚਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਜਹਾਨ ਟੋਕੇ) ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏਗਾ । [ਗੁਡਲੀ=ਗੋਭਿਆਂ ਪਰਨੇ 
ਦੁਰਨਾ।ਰਿੜ੍ਨਾ] “ਭਾਵ ਘੋੜਾ । “ਸਰਦ । 

ਇਹ ਬਾਂ ਸਰੇ 2 ਪੰਥੀ ਕੁ ਕੋਹ ਪਰ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਮ “ਸਾਹਿਆ? ਹੈ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ 
ਏਥੇ ਹੈ । ਪਿੱਪਲ ਜੈਫ ਬੀ ਹੈ । ਪਿੱਪਲ ਨੇ ਦੋਡ ਨੂੰ ਲਗ ਪਗ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ । _ ਰਿਆਸਤ 
ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਮੈਗ ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚੋਂ' ਹੈ,। 



ਹੋ. ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । _( ੬੧੪੫) ਐਨ ੧। ਅੱਸੂ ੩੫ 

ਹਮਾਰੀ ਦਿਟੁ; ਨਹਿੰ ਜਾਇ! ॥ ੪ ॥ ਗੁਰ ਕੌ ਪਠਜੋ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ_ਗਯੋ। 

€ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰੋ” ਕਹਿ ਦਸੋ । ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਹਿ ਭੋਜਾ ਦੇ ਤ੍ਰੋ ਆਨ'। ਤੀਨ 
ਲਕੀਰ ਨ ਉਲੰਘ ਪਯਾਨ'॥੫॥ ਸੈਗ ਚਲਹੁ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਚੀਨ । ਹਟਨ 
ਹੁਤੋ ਕੜੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨ੯। ਉਚਿਤ ਨ ਤੋਹਿ ਭਾਜ ਕਰਿ ਜਾਨਾ । ਸੁਨਿ 

ਕੈ ਖਰੇ ਪਰਤੂ ਤਿਸ ਬਾਨ ॥ ੬ ॥ “ਦੱਖਿਣ ਬਨਹਿ ਜਾਨ ਨਹਿ ਮੇਰੋ । 

ਘਰ ਕੇ ਕਾਜ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ੋਟੋ । ਨਹਿੰ ਮੈਂ ਰਹੋਂ ਮਿਲੋ ਨਹਿ ਜਾਇ। 

ਕਰੋਂ ਖੈਦਨਾ ਇਸ ਹੀ ਬਾ ॥੭॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲੰਘ ਲਕੀਰਨਿ ਗਯੋ/ 

ਦੇਖਿ ਸਿੰਘ ਉਰ ਅਚਰਜ ਭਯੋਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਕਰੀ ਬਤਾਵਨ ਸਾਰੀ/ਉਲੰਘਕੋ 

ਆਨ ਲਕੀਰ ਅਗਾਰੀ ॥ ੮ ॥ ਚਹੋ ਸਦਨ; ਧੀਰਜ ਉਰ ਖੋਈ । ਹਟਹਿ 

ਨਹੀਂ ਇਤ ਕੋ ਬਿਧਿ ਕੋਈ? । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਪਠਜੋ ਚੁਮਾਲ । 

&ਮਾਗੇ ਦੇਹ ਤਿਸੀ ਕੇ ਡਾਲਿ ॥੯॥ ਕਹਹੁ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਗ ਇਹ ਜਾਨਨਾਂ। 

ਇਸ ਕੋ ਉਲੰਘ ਨ ਬਨਹਿ; ਸੁ ਮਾਨ” । ਸੁਨਤਿ ਸਿੰਘ ਘੋਰਾ ਦੌਗਾਇ।. 

ਅਆਨਿ ਮਿਲਯੋ ਗਮਨਭਿ ਜਿਸ ਥਾਇ ॥ ੧੦ ॥ ਮਗ ਮਹਿ ਡਾਰਯੋ ਦਿਯੋ 

ਸੁਨਾਇ । “ਇਹ ਗੁਰ ਪਾਗ ਨ ਉਲੈਘਨ ਪਾਇ । ਹਫਹੁ ਪਿਛੇਂਰੇ ਮਿਲਿ 

ਕਰਿ ਮਿਲੋ । ਇਸੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਲਖਿ ਠਿਜ ਭਲੋ॥੨੧॥ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਯੋ 

“ਮੈਂ ਜਾਨਾ । ਹਟੜੋ ਠ ਜੈ ਹੈਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਾਨਾਂ । ਦੱਖਣ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ 

ਘਰ ਤੋ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਸੁਧ ਕੋਇ ਨ ਕਰਤੇ ॥ ੧੨ ॥ ਹਮ ਤੋਂ ਤਯਾਗਜੋ 

ਜਾਇ ਨ ਸਦਨ। ਲਗਜੋ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਦਨ”। ਇਮ ਕਹਿ 

ਉਲੰਘਿ ਰੁਮਾਲ ਸਿਧਾਯੋ। ਡਾਲ ਮੂਲ ਇਕ ਬਾਰ ਨਸਾਯੋ"॥੧੩॥ ਸਿੰਘ 

ਗਯੋ ਹਟਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ੧#-ਮੁਝ ਤੋਂ ਤਜਯੋ ਨ ਜਾਇ ਅਵਾਸ-”। ਸਨਿ 

ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਰਿਸ ਭਈ,ਬਖਾਨ””। “ਜੋ ਘਰ ਤਯਾਗ ਨ ਸਕੈ ਅਜਾਨ ॥੧੪॥ 

ਦੈਕ ਮਾਸ ਲਗਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰਹਿ। ਪੁਨ ਤਿਸ ਘਰ ਕੋ ਤਯਾਗ ਸਿਧਾਰਹਿ। 

ੜੇ ੂ ਰੀਦਾਂ । “ਉਲੈਘਕੇ ਨਾ ਜਾਹ । ਭਾਵ ਜੇ ਮੁੜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

ਲਈ । ਝਚਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ । “/ਨ ਲੈ । <ਭਾਵ ਮੁੜਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ 

ਜਾਂਦਾ । ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ । "ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਡਾਲਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

€ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਕੇ ਆਖਿਆ । "%(ਤੋ) ਕਹਿਆਂ । 
#ਮੁਰਾਦ ਪੱਗ ਤੋਂ” ਨਹੀਂ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ 

ਆਵੇ । ਇਹ ਆਨ ਐਸੀ ਕਠਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਨੂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬੀ ਤੋੜ ਗਿਆਂ ।' 
੍੍ 



'ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੁਰਜ । ( ੬੧੪੬ ) ਐਨ ੧ । ਲੰਸੂ ੩੫. 

ਡੱਲੋਂ ਸਹਿਤ ਜਿਤਿਕ ਭਜ ਗਏ।ਸੋ ਜਮ ਨੇ ਤੂਰਨ ਗਹਿ ਲਏ॥ ੧੫ ॥ 
ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਇਤ ਛੋਰਿ ਸਿਧਾਏ । ਉਤ ਉਨ ਕੋ ਜਮ ਗਹਿ ਸਹਿਸਾਏ”। 
ਇਮ ਦੇ ਸ੍ਰਾਪ ਜਲੇ ਪ੍ਰਠੁ ਆਗੀ। ਹਟੇ ਜੁ ਸਗਰੇ ਆਪਦ ਪਾਗੇੈ॥ ੧੬ ॥ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਬਿ ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਭਯੋ ਬਾਵਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਯੋ। ਫਤੇ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਿ ਉਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾ॥੧੭॥ ਕੈਧਨ 
ਸੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਮਾਰਹਿ। ਘਰਿ ਕੋ ਸਭਿ ਗਹਿ ਗਹਿ ਹਫਕਾਗੰਹਿ । ਉਤ 
ਡੱਲੋਂ ਪਰ ਅਪਦਾ ਪਰੀ । ਭਯੋ ਰੋਗ ਤਨ ਹ੍ਰੈ ਜਰਜਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਅਪਰ 
ਜਿਤਿਕ ਤਜਿ ਤਜਿ ਗੁਰ ਆਏ।ਸਭਿ ਕੋ ਸੈਕਟਿ ਲੀਨਿ ਦਬਾਏ। ਮਾਸ 
ਬਿਤਯੋ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ ਜਬੈ । ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਨੁ ਤਜਾਗਜੋ ਤਬੈ ॥੧੯॥ ਤਿਮ 
ਹੀ ਕੇਤਿਕ ਢਿਨ ਦੁਖ ਪਾਇ। ਡੱਲਾ ਮਰਜੋ ਰਿਦੇ ਪਛੁਤਾਇ । ਚਵੀ 
ਧਾੜ ਪੁਰਿ ਲੂਫਨ ਆਈ।ਲਨਿ ਡੱਲੋਂ ਕੋ ਮਰਯੋ ਤਿਥਾਂਈਂ ॥ ੨੦ ॥ ਹੋ 
ਪੋ ਦੋ ਖੇਲ ਸੁ ਪਾਗੇ। ਇਕ.ਲੋ ਤਕਵਾ' ਦੌਰਯੋ ਆਗੇ । ਇਕ ਪਾਛੇ 
ਪਕਰਨ ਕੋ ਧਾਨ । ਗਿਰਜੋ ਕਰੇਜਾ ਤਕਵੇ ਘਾਯੋ” ॥੨੧॥ ਦਤੀ ਸੀਤਲਾ 
ਤੇ ਮਰਿ ਗਯੋਂ । ਇਮ ਸਭਿ ਬੈਸ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਭਯੋ । ਜੋ ਜੋ ਭਾਜੇ ਬਿਨ ਬਚ 
ਮਾਨੋ । ਸੈਕਣ ਪਾਇ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਹਾਨੋ॥੨੨॥ ਇਮ ਸਰਾਪਤਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੂ 
ਪਯਾਣੇਂ । ਜਾਇ ਪਹੂਚੇ ਮਧੂ ਸਿੰਘਾਣੇ । ਕੋਸ ਅਸ਼ਟ ਦਸ ਡੇਰਾ ਕਿਯੋ। 
ਸੈਧਕਾ ਸਮੈਂ ਆਨਿ ਤਬਿ ਭਯੋ ॥ ੨੩॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮਨ ਮਹਿ ਇਮ ਠਹਿ- 
ਰਾਈ ।-ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਦੋਨਹੁੰ ਭਾਈ । ਨਵੋਂ ਮੰਚ ਕਿਮ ਆਜ ਬਨਾਵੈਂ। 
ਦੇਖਿ ਲੋਹ ਕਿਮ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵੈਂ ॥੨੪॥ ਦਿਨ ਨਹਿ ਕਛੂ ਰਹਯੋ ਇਸ 
ਕਾਲ।ਆਜ ਨ ਬਨਹਿ ਕਿਸੂਬਿਧਿ ਨਾਲ-।ਤਬਿ ਦੌਰ ਕੁਾਤਾ ਉੱਦਮਕੀਨਿ। 
ਦੋ।ਦ ਦਫਾਂਗੇ ਬਾਢਿ ਸੁ ਲੀਨਿ ॥ ੨੫॥ ਗਾਡੇ ਜਹਿਂ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਪਤਨਿ 
ਥਾਨ।ਪੀਨ ਬੇਰ” ਬੇਧੀ ਤਿਨ ਤਾਨ। ਮੰਚੇ ਕੀ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਕਰਿ ਤੁਰਤ । 
ਚਰਖੇ ਦ। ਤੱਕਠ[£: ਤਟ੍ਕ । ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਲਾ । ਗ੍ਰਮੀਨ ਹਿੰਦੀ ਤਕੁਆ । ਇਸਤੋਂ ਤਕਵਾ 
ਪਤ ਤਕਲਾ ਕਲੇਜੇ ਵਿਚ ਖੁਭ ਗਿਆਂ । 3ਵ' ਫਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਂਸ।ਭਾਵ ਬਾਹੀਆਂ (ਹੀਂਆਂ) 
ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੇ ਰੋਂ?ੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ । _[ਪੰਜਾਬੀ, ਬੇੜ=ਸੁੱਬੜ । ਘਾਹ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਰੱਸੀ] । 

"ਇਹ ਚ ਲ ਵਿਏਸ਼ ੯ ੯ਜ ਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੁਦ ਹੈ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਡੱਲੋ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ 
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸਦਜ । (੬੧੪੭) ਸੈਨ ੧ । ਅੱਸੂ ੩੫, 

ਉਪਰ ਡਾਰਿ ਬਸਤ੍ਰ ਗਨ ਢੁਰਤ" ॥ ੨੬॥ ਨੀਕੇ ਕਰਿ ਗੁਦਗੁਦਾ ਸੁਧਾਂ- 
ਚਜੋ । ਜਾਇ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਸੈਗ ਉਚਾਰਜੋਤਜਾਰ ਮੰਚ ਹੈ ਲੀਨ ਬਨਾਇ। 
ਆਪ ਬਿਰਾਜਹੁ ਤਿਸ ਪਰ ਜਾਇ?॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮੇ_ ਤਬਿ ਉਠਿ 
ਕਰਿ ਗਏ।ਹੁਇ ਅਰੂਢ ਪ੍ਰਭੁ ਬੈਠਤਿ ਭਏ। ਦੇਖਨ ਹੇਤੁ ਤਰੈ ਕਰ ਪਾਯੋ: 
-ਕਿਮ ਇਨ ਬੁਨ ਕਰਿ ਨਯੋ ਬਨਾਯੋ $-॥ ੨੮ ॥ ਬਾਹੀ ਕੇ ਥਲ ਮੋਟੀ 
ਬੇਰੇ”। ਪਾਵੈਂ ਥਾਨ ਦੁਛਾਂਗੇ ਹੇਰੇ'। ਪ੍ਭੂ ਪਰਸਨ ਹੋਇ ਬੁਲਿਵਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ 
ਅਧਿਕ ਤਿਨ ਕੋ ਫੁਰਮਾਏ ॥੨੯॥ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮਹੁੰ ̀ ਨਿਬਾਹੀ । ਅਬਿ 
ਹਟਿ ਜਾਹੁ ਬਸਹੁ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਜੀਤਹੁ। ਕਿਸ 
ਭੇ ਢਿੰਤਾ ਹੋਇ ਨ ਭੀਤਹ” ॥੩੦ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੀਨੌਸਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ। 
ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ।ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਬਸਤ ਤਨ ਧਰਿ ਸਵਧਾਨੇ ॥੩੧ ॥ ਖਾਫੋਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੋਰੇ# । ਹੁਕਮ 

` ਅਮੋਰੇ ਜਾਨਿ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਬਨਹੁ ਸਹਾਈ । ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ' ॥੩੨॥ ਅਪਨੇ ਲਖਿ ਕਰਿ ਨਹਿਨ ਬਿਸਾ- 
ਰਹੁ। ਦਾਸਨ ਦਾਸਹਿ ਦਾਸ ਬਿਢਾਰਹੁ! । ਇਮ ਕਰ ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ 

“ਬਹੁਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਛੇਤੀ ਪਾਕੇ । "ਤਲੇ ਹਥ ਪਾਇਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ । ਵੋਕਿ _ ਹੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 
ਰੱਸੇ ਕੱਸੇ ਹਨ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ । “ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇ' ₹ਸਾੰਂਗੇ ਦੇਖੇ । 

#ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰੱਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 
ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ'ਸੇਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪ 
ਨੇ ਵਰ ਦੇਕੇ ਘਰੀਂ' ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਬੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ । ਆਪ ਦਾ 
ਬਿੱਰਦ ਹੈ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਜੋ ਫਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ । ਵਰ ਸ੍ਰਾਪ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ 
ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਤੋਂ' ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ; ਜਗਤ ਜਲੈਦੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ 
ਅਪਦਾ ਹਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਹੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਜਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹਾਂ ਨੰ `ਦਾ ਅਪਿਆਗਾ ਜਾਣਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀ ਇਕ ਫਰਕ ਹੈਸੀ 
ਸੇਢੀ (ਰਾਮਰਾਈਏ।, ਧੀਰਮੱਲੀਏ) ਮਮੈਂਦਾਂ ਆਂਦਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ_ਗੁਰਜਾਈ ਦਾ ।' ਓਹ 
ਨਿਜ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਯਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ _ਜਾਣਕੇ ਜੱਢੇ . ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 
.ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਜ ਨੂੰ ਬੀ ਨੁਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਸਨ 
ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਆਏ ਸਨ । ਓਹ ਲੋਕ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਧਨ 
ਕਰਦੈ ਸਨ, ਧੂਰੋ ਘੇਲੇ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੬੧੩੮ ) ਸੈਨ ੧। ਅੰਸੂ ੩੫, 

ਪਯਾਨਰਿਟ ਰ ਰਾਂਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਧਯਾਨ” ॥੩੩॥ ਮਧੂ 

ਛੋਰਾ। ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਕੂਚ ਕਰਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰ।ਹਯ ਅਰੂਢ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਯਾਨੇ। 
ਪੀਛੇ ਸਿੰਘ ਬਹੀਰ ਸਿਧਾਨੇ ॥੩੪॥ ਕੋਸ ਅਸ਼ਦਸ਼ ਤਿਸ ਦਿਨ ਗਏ।। 
ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਆਵਤ ਭਏ। ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਤਹਿ ਸਿਵਰ ਲਗਾਯੋ । 

ਸਕਲ ਬਹੀਰ ਸ਼੍ਰਮਤ ਹ੍ਰੈ ਆਯੋ॥੩੫।ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਭੂ “ਇਤ ਕਰਹੁ ਮੁਕਾਮੂ। 
ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰ ਲੇਹੁ ਬਿਸਗਾਮੂ”। ਬਸੇ ਨਿਸਾਂ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਕਏ 

ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ॥ ੩੬॥ ਚੇਤਨ ਬਿੱਪ੍ ਮਿਲੋ ਤਬਿ ਆਈ । 

ਪਮਾਸ਼ਿਰਬਾਦ ਕਹਯੋ ਗਰ ਤਾਈਂ । ਅਧਿਕ ਦਾਨ ਦੀਨੋ ਤਿਸ ਪਾਨ । 
ਪਟ ਸੂਖਮ, ਦੀਨਾਰ, ਕਿਕਾਨ ॥ ੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਹਿੰ ਬਿਰੇ । 

_ ਭਿਸੀ ਘਾਣ ਗਰ ਮੱਜਨ ਕਰੇ । ਤਹਾਂ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘਨ ਸਾਬ । ਪੂਰਬ 
ਕੌ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕਹਿ ਨਾਥ ॥ ੩੮ ॥ “ਗਮਨਤਿ ਕਰਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ; ਸ਼੍ਰੀ 
ਬਾਬਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਇ । ਗੋਰਖ ਲੀਏ ਸਿੱਧ ਸਮੁਦਾਈ । ਆਨਿ ਅਦੇਸ਼ 

ਵਡਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਆ_ ਤੋ ਆਖਿਆ ਕਿਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਡੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਿ 
ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਓ। ਦੋਏ ਭਿਰਾਉ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ -ਗਏ ਤੋਂ 
ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਕੇ ਮਿਲੇ । ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਕੇ ਵਡਕੇ ਦੇ ਸਿਦਕ ਡਰੇ 

ਪੋਥੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ । ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਲੈਕੇ ਘਰ ਨ 
ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੁਣ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾ ਕੋ ਸਨਮਾਨ 
ਨਾਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਿਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਇਸ ਵੇਲ ਦੇ 
ਨਸ਼ੀਨ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

_ਮਬੂ ਸਿੰਘਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਏਬੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਸੇ ਦੇ 
ਸਰਜੈ ਤੋਂ ਅਰੀ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅੱਰੜ ਪਿੱਛੜ ਰਲ, ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ 
ਅਜਮੇਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਬੂ ਸਿੰਘਾਣੇ 
ਪੁਸ਼ਕਰ ੧੮ ਕੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸ਼ਕਰ ਦੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਰਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤਦੋਂ ਹੋਵੇ । ਯਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੱਡ “£ 
ਹਨ ਤੇ ਵਤੇ ਥਾਂ-ਪੁਸ਼ਕਰ-ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚ ਪੁਹੌਕਰ ਤੋਂ 
ਚੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 
ਹੀ ੮6 ਕੁ ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ 9। 

ਸੱ 

ਨ] 
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ਰਤ 



ਸ੍ਰੀ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸਰਜ । ( ੬੧੪੯) ਐਨ ੧ । ਗੰਸੂ ੩੫. 
ਗੋਪੀ ਚੈਦ ॥ ੪੦ ॥ ਮੰਗਲ ਆਦਿਕ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਾ '-ਸ਼੍ੀ ਬਾਬਾ ਤੁਮ 
ਪੈਨ ਉਦਾਰਾ-॥ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਜਿਸ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥ ਤਹਿੰ ਕੋ ਨਰ ਕਰਿ 
ਮੇਲ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੪੧॥ ਬਿੱਪ ਬਨਕ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜਾਲ । ਢਲਿ ਆਦੇ 
ਚੇਤਨ ਦਿਜ ਨਾਲ।ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਪ੍ਰਵਾਰਤਿ ਬੈਨ/“ਕੌਨ ਜਾਤ/ ਬੂਬਤਿ 
ਭੇ ਐਸੇ ॥੪੨॥ “ਸੋਗ ਆਪ ਕੇ ਕੋਸਨ ਧਾਰੀ।ਕਯਾ ਇਨ ਕੀ ਦਿਹ ਜਾਤਿ 
ਕੋਤੋਚਾਰੀ । ਬੂਬਤਿ ਹੈਂ ਲਖਿ ਬੇਸ ਨਵੀਨਾ । ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਇਮ ਕਿਨਹੁ 
ਨ ਕੀਨਾ”॥ ੪੩॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਕੀਆ ।“ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ 
ਜਗ ਮਹਿ ਤੀਆ' । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਿਨ ਤੋ ਨਜਯਾਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 
ਕੇ ਦਾਸ ਬਿਚਾਰੋ ॥ ੪੪॥ ਬੀਜ ਮਾਤ ਅਬਿ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾ । ਹਤਿ ਤੁਰ- 
ਕਨ ਠਾਨਹਿ ਛਿਤ ਦਾਵਾ । ਸਭਿ ਪਰ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਰ ਬੈਕਾ । ਆਯਧ 
ਧਾਰੀ ਰਿਪਹਿ ਅਤੈਕਾ' ॥ ੪੫ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਰਬ ਲੋਕ ਬਿਸਮਾਏ। 
-ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਇਹ ਨਯੋ ਉਪਾਏ-: ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਨ ਲੋ ਨਾਨ।ਦੇਖਨ 
ਲਾਗੇ ਠਵਰ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੬ ॥ ਤੀਰਬ ਪਾਰ ਥਾਨ ਦਿਖਲਾਵਾ। ਪਿਖੀ 
ਗੁਹਾ ਜਹਿੰ ਨਾਗ ਰਹਾਵਾ । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕਰੇ। ਚੇਤਨ 
ਕਛੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਚਰੇ ॥ ੪੭॥“ਕਮਲਾਸਨ ਮਖ ਕੀਨਸਿ ਇਿਹਾਂ”। ਦਾਜੁਣ 
ਬੇਖ ਰੁੱਦ ਕੋ ਮਹਾਂ। ਲੇ ਕਪਾਲ ਕੋ ਜਾਚਨ ਆਵਾਂ' । ਬਿਨ ਜਾਨੋ ਤੋ 
ੜ੍ਰਿਕਿ ੮ ਹਟਾਵਾ॥੪੮॥-ਪ੍ਥਮ ਅਮੰਗਲ ਬੇਖ ਦਿਖਾਵੈਮਖ ਮਹਿ ਨਹਿ 
ਐਸੇ ਬਨਿ ਆਵੈ-। ਤਬਿ ਸ਼ਿਵ ਨੌ ਕਿਯ ਭਗਨ ਕਪਾਲਾ । ਭੇ ਮਖ ਥਲ 
ਮਹਿ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਜਾਲਾ”॥ ੪੯॥ ਖਿਖਿ ਪਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਾਨਾ । 
ਕਰੀ ਸੜੁਤਿ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਮਾਨਾ? । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਹੈ ਬਡੋ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਰੰਘ 
ਵਧਨ ਤੋਂ ਉਰ ਡਰ ਸੈਗ ॥ ੫੦ ॥ ਨਹਿ ਬਰਨੋਂ' ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਭਿ ਜਾਨਹੁ । 
ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਸੁਜਾਨਹੁਂ । ਰਹੀ ਕਿਤਿਕ ਸੋ ਚਿਤ ਦੇ ਬਰਨੌਂ । 
ਬਾਂਡਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰਨ ਕਰਨੌ'॥ ੫੧॥ ਕਵਿ ਸੇਤੇਖ ਸਿੰਘ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ । 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ । ਕਰਜੋ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੋਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਿ- 
ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਅਰੁ ਭੋਰਾ ॥ ੫੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ 
“ਪੁਸ਼ਕਰ ਗਮਨਾੰ 7 ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩੫ ।। 

੩੩ = ` 'ਤੀਜਾ । “ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । (ਵਾ) ਪਾਰਲਾ ਅਸਥਾਨ । “ਵ੍ਹਮਾ ਨੇ ਏਥੇ ਜੱਗ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ` “ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਜਨਕ ਵੇਸ ਵਿਚ ਕਪਾਲ (ਖੱਪਰ) ਲੈਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ । 
੬ਭਿਆਨਕ । “ਬਹੁਤ (ਕਪਾਨੀਆਂ) ਹੋ ਗਈਆਂ । 



ਸੰ! ੪ਰ ਪ੍ਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੫੦ ਐਨ ੧। ਲੰਨੂ ੩੬, 

੩੬. [ਦਾਦੂ ਦਾਰੇ ਬਿਬੈਕ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਗਮਨ ਕਰਤਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ । ਮਾਰ- 
ਵਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ #ਪੁਰਿ ਨਰਾਂ- 

ਇਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਜਹਿਂ ਦਾਦੂ ਦਾਰਾ ਕਹਿਲਾਇ ' ਅਵਲੋਕਤਿ 
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰ੍ਕੁ ਘਾਲਾ । ਸੁੰਦਰ ਜਹਿ ਕਹਿ ਬਾਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨॥ ਉਤਰਿ 
ਤੁਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਰੇ ਗੁਸਾਈਂ । ਸਿੰਘ ਆਨਿ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਬਾਂਈਸਨੋਸਨੰ ਸਭਿ 
ਆਇ ਬਿਹੀਰ । ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਹੋਈ ਬਹੁ ਭੀਰ ॥ ੩॥ ਹਯਨ ਹਿਰੇਖਾ ਹੋਤਿ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਗਾਡਹਿੰ ਮੇਖਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਲਾ । ਕਿਤਿਕ ਬਿਲੋਕਤਿ ਦਾਦੂ 
ਦ੍ਰਾਰਾ । ਕੌ ਤ੍ਰਿਠ ਈਧਨ ਲੇਨਿ ਪਧਾਰਾ॥੪॥ ਤਹਾਂ ਜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੈਤ। 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਰੂਪ ਸ਼ੁਭ ਅਜ਼ਮਤਵੈਤ । ਸਾਧੁ ਸੈਂਕਰੇ ਦਾਦੂ ਮਗ ਕੇ ੧ ਰਹੈਂ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਾਧਨੇ ਲਗਿਕੇ ॥ ੫ ॥ ਕਰਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੌ ਰੋਕਨ । ਏਕ 

ਰੂਪ ਸਭਿ ਲੋਕੇ .ਬਿਲੋਕਨ । ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਧੀਰਜ ਮੈਤੋਖ । ਨਿਰਹੈਕਾਰ 
ਅਕਾਮ ਅਰੋਖ ॥ ੬ ॥ ਦਾਦੂ ਸੁੰਦਰ ਗਿਰਾਂ ਬਨਾਈ।ਬੈਠੇ ਪਠਤਿ ।ਕਤਿਕ 
ਮਨ ਲਾਈ । ਗੁਰ ਢਲ ਕੌ ਨਰ ਕੌ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਤਿਸੇ ਮਹੈਤ ਬੂਛਤੋ 
ਭਯੋ ॥੭॥ “ਕੋ ਉਤਰਯੋ,ਕਿਤ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯੋ ਊ। ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਅੱਗ 
ਸਿਧਾਯੋ ?? ਸੁਨਿ ਸਗਰੋ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਗ ਉਚਾਰਾਂ । “ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਉਦਾਰਾ ॥੮॥ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਜਿਨ ਕੀ ਰਜਧਾਨੀ । ਵਧੜੋ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਬੈਰ 
ਮਹਾਨੀ । ਕਈ ਲਾਖ ਜੋਧਾ ਜਿਨ ਘਾਯੋ । ਬਹੂ ਬਾਰੀ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਮਚਾਯੋ 
॥ ੯॥ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨੰਦ ਪੁਰੇ ਰਣ ਭਏ । ਪੁਨ ਚਮਕੌਰ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਛਏ । 
'ਬਹੁਰੋਂ ਜੈਗ ਮੁਕਤਸਰ ਭਯੋ । ਸੋ ਗੁਰ ਅਬਿ ਆਵਨਿ ਇਤ ਕਈ ॥੧੦॥ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਣ ਮਹਿ ਦੋਇ । ਬਾਲਕ ਦ੍ਰੈਤਰਕਨ ਗਹਿ ਸੋਇ । ਇਮ 

ਚਾਰੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਚਰੇ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਰਿਪੁ ਕੋ ਨਿਤ ਹਰੋ? ॥੧੧॥ ਸੁਨੀ 

` ਮਹੈਤ ਜੈਤ ਸਭਿ ਬਾਤ । ਅਚਰਜ ਧਰਤਿ ਰਿਦੇ ਅਵਦਾਤ ।-ਕਹਾਂ ਤੁਰ- 
ਕਪਤਿ ਸਭਿ ਛਿਤ ਮਾਲਿਕ।ਮਹਾਂ ਸੁਭਣ ਤਿਹ ਸੋਂ ਰਣ ਘਾਲਕ-।੧੨॥ 
ਇਕਠੇ ਕਰੇ ਸਾਧ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਸੋ_ਚਾਲਾ । 
ਜਹਿੰ ਪੁਭ ਬਿਰੇ ਦਿਵਾਨਿ ਲਗਾਇ। ਚਿਤਵਤ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਤਹਿ ਆਇ 

ਦੰਜੋ ਸਾਖੀ (ਸਾਖੀ ੯੪) ਤੇ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਰਲਵੀਂ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ । 
ਹੈਨੰਰਾਇਣਾ ਪਿੰਡ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ । ਦਾਦੁ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਮਿਕਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚੋਖਾ 
ਸੈਂਬੋਧ ਸੀ । ਦਾਦੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਹਿਮਢਾਬਾਂਢ ਦਾ ਸੀ । 



ਮਰ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਰਜ ' ' ੬੧੫੧ ` ਸੈਨ ੧ । ਗ$ ੩੬ 
॥ ੧੩॥ ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕਰ ਤੇ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖਿ ਮਹੈਤ ਤਿਹ 
ਸਮੋ ।ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕਰਨੋ।ਬੈਠਿ ਦਰਸ ਕਰਿ ਆਨੱਦ ਭਰੜੋ 
॥੧੪॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਕੀ ਕਰਿ ਗਾਥਾ । ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਥਾ । 
€ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਕਹਜੋ । ਨਿਰਦਾਵੇ ਮਹਿ ਬਹੁ ਸੁਖ ਲਹ3ੋ ॥ 
੧੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰਿ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟਿ। ਕੇਤੀ 
ਸੋਦਾ ਕਰਿ ਗਈ ਏਤ ਪਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਟ ॥ ੧੬ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ 
ਸਹਿ ਦੁਖ ਘਨੋ ॥ ਉਠੌ' ਉਪਾਧਿ ਨ ਜਾਹੀ ਗਨੋਂ । ਨਿਰਦਾਵੇ ਮਹਿ ਸਭਿ 
ਸੁਖ ਅਹੈ। ਛਿਮਾ ਕਰਨਿ ਤੇ ਨਰ ਸੋ ਲਹੋ!॥੧੭। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗਰ ਤਬਿ 
ਤਿਸੈ ਸੁਨਾਯੋ । “ਸੈਤਨਿ ਕੇ ਮਤ ਇਮ ਬਨਿ ਆਯੋ । ਜਿਨਹੁੰ ਧਰਮ ਕੀ 
ਰੱਛਾ ਕਰਨੀ । ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤਿ 'ਜਮ ਹੈ ਬਰਨੀ ॥ ੧੮ ॥ ਦੋਹਰ' ॥ 
ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਖੈਧਿ ਕੇ ਸਭਿ ਕੋ ਲਈਏ ਲੱਟ । ਇੱਕੋ ਰਹਿਸੀ ਖਾਲਸਾ 
ਹੋਰ ਸਭਿ ਮਰਸੀ ਹੁੱਟ ॥੧੯॥ ਚੌਪਈ॥ ਧਰਮ ਬਿਦਾਰਯੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾ । 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਯੋ ਦੂਰ ਸਭਿ ਉਰ ਕਾ । ਗਹਿਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੀਜੀਅਹਿ ਦੋਡ । 
ਰਹੈ ਧਰਮ ਤਬਿ_ ਦਸ਼ਟਨਿ ਖੰਡਿ"”॥ ੨੦॥ ਜੈਤ ਕਹੈ “ਹਮਰੋ ਗਰ 
ਭਾਖਾਂ । ਛਿਮਾਂ ਬਿਥੋ ਸਗਰੋ ਗੁਨ ਰਾਖਾ। ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਸੋ ਰਾਹ ਬਤਾਯੋ”। 
ਪੁਨ ਦੋਹਾ ਕਹਿ ਔਰ ਸੁਨਾਯੋ॥ ੨੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ €ਦਾਦੂ ਸਮਾ ਬਿਚਾਰਿ 
ਕੌ ਕਲਿ ਕਾ ਲੀਜੈ ਕਭਾਇ।ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਢੀਮ ਇਟ ਲੀਜੈ ਸੀਸ 
ਚਢਾਇ!॥ ੨੨॥ ਚੌਪਈ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ “ਤੁਮਹੁ ਇਮ ਕਰਨੀ। 
ਪੰਥ ਨ੍ਰਿਵਿਰਤ ਤਿਨਹੁ ਕਹੁ ਬਰਨੀ। ਜਿਨਹੁ ਕੁਕਰਮ ਹਫਟਾਵਨਿ 
ਕਰਨੇ । ਤਿਨ ਕੋ ਅਪਰ ਬਿਧੀਂ ਸੋਂ ਬਰਠੋ” ॥੨੩॥ ਦਪਰਾ ॥ ਦਾਦੂ ! ਸਮਾਂ 
ਬਿਬਾਰ ਕੈ ਕਲਿਕਾ ਲੀਜੈ ਭਾਇ। ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਈਟ ਢੀਮ ਪਾਥਰ ਹਨ 
ਰਿਸਾਇ? ॥੨੪॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਨ ਸਾਧੂ ।-ਨਹਿੰ 
ਸਹੀਅਹਿ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਅਪਰਾਧੂ-। ਹਸੇ ਸਕਲ ਹੀ ਮੋਦ ਬਢਾਇ। “ਵਾਹੁ 
ਵਾਹ ਬਚ? ਕਹੇ ਸਨਾਇ ॥੨੫॥ਦੋਨਹੇ ਪੱਖਨ ਕੀ ਦ੍ਰੈ ਬਾਤ । ਭਈ ਸਭਾ 
ਮਹਿਂ ਸ਼ੁਭ ਬੱਖਯਾਤ । ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ ਆਯੋ ਕਲਿ ਕਾਲਾ । ਦਸ਼ਟਨ ਕੋ ਭਾਂ 
ਤੇਜ ਕਰਾਲ ॥ ੨੬ ॥ ਸੈਤ ਗਰੀਬ ਧੇਨੁ ਦਿਜ ਦੋਖੀ । ਕਰਹਿ ਅਵੱਗਯਾ 
ਮੂਰਖ ਰੋਖੀ੯। ਤਿਨ ਸੋਂ ਏਡ ਕਰਨਿ ਬਨਿ ਆਵੈ ।ਧਰਨੀ ਛਿਮ£ ਨਹੀ' 
"ਭਾਵ ਧਰਮ ਬਚਾਵਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ (ਰਵਾ ਹੈ) । “ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । =ੜ੍ਰੋਧੀ । . 
$ਛਿਮਾ ਧਾਰਨੀ । ਪਾ:=ਬਿਗਾਰਨੋ। 



ਰੀ ੯੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੫੨ ) ਐਨ ੧। ਅੰਸੂ ੩੬. _ 

ਨਿਬਹਾਵੈ॥ । ੨੭॥ ਤੈਗ਼ ਤੁਪਕ ਤੀਰਨ ਖਰ ਧਰਿ ਕਰਿ। ਕਰਹਿ ਦਿਖਾ- 

ਵਨ ਤੇਜ ਤਰਾਤਰ' । ਤੋਂ ਕਲਿ ਕਾਲ ਬਿਖੋ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜੀਤਹਿਂ ਹਤਿ 

ਚਿੰਤਾ ਬਿਸਰਾਵੈ”#॥੨੮॥ ਸੁਧ ਬਧਿ ਸਹਤ ਭਲੋ ਗੁਨ ਸਾਂਰੇ। ਨਰ ਉਰ 
ਤੇ ਕਲਿਜੁਗ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਧਰਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਨਿ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਧਰਮ 
ਧਰਹਿਂ ਪਹੁੰਢਹਿੰ ਸੁਰਧਾਮੂ॥ ੨੯ ॥ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਉਪਾਯੋ.। 
ਦੇ ਆਯੁਧ ਰਸ ਬੀਰ ਵਧਾਯੋ । ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰੇ ਇੱਤਯਾਦਿ। ਹਰਖੋ 

ਦੁਹਦਿਸ਼ਿ ਸੁਨਿ ਸੈਬਾਦਿ॥ ੩੦॥ ਸਾਂਧ ਜੈਤ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । 
“ਆਜ ਦੇਗ਼ ਤੇ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਅਸ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ । ਆਇ 
ਜਿ ਇਹਾਂ ਸਭਿਨਿ ਦੇ ਖਾਨਾ ॥੩੧॥ ਯਾਂਤੇ ਲੀਜਹਿ ਭਾਉ ਹਮਾਰੋ । ਦਲ 

ਜੁਤਿ ਕੀਜੈ ਅੰਗੀ ਕਾਰੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਸੁਨਿ ਕੈ ਮੁਸਕਾਏ । ਪਤਿਆ- 
ਵਨ ਹਿਤ ਤਾਂਹਿ ਅਲਾਏ॥ ੩੨॥ “ਹਮਰੇ ਸੈਗ ਬਾਜ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਨਹਿ 
ਅਹਾਰ ਪਾਯੋ ਇਸ ਬੇਰੇ । ਇਨ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਪਾਛੇ 
,ਹਮਹੁਂ ਦੇਗ਼ ਕਹਿ ਦੀਜੈ? ॥ ੩੩॥ ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ ਉਪਜੀ ਦੁਚਿਤਾਈ । 
-ਇਹੁ ਅਨਬਨ ਕੈਸੇ ਬਨਿ ਆਈ। ਧਰਮ ਅਹਿੰਸ ਸਦਾ ਹਮ ਮਾਂਹੀ। 
ਬਾਜ ਮਾਸ ਬਿਨ ਤਿ੍ਪਤੈਂ' ਨਾਂਹੀ॥੩੪॥ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਜਾਨਤਿ ਇਮ ਆਫੇ। 
ਤਉ ਹਮਹੁੰ ਤੇ ਆਮਿਘ ਬਾਂਛ੯ 4 ਹੇਤੁ ਪਰਖਿਬੇ ਲਘੀਅਤਿ ਐਸੇ। ਸਮਝ 
ਰਿਦੈ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ ਤੈਸੇ ॥ ੩੫॥ “ਰਾਵਰਿ ਬਾਜਨ ਬਿੰਦ ਅਗਾਰੀ । ਆਜ 
ਕਰੈਂ ਹਮ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ । ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਨਹਿੰ । ਕਰਹਿ 
ਜਵਾਰ ਬਾਕੁਰੀ ਖਾਨਹਿੰ ॥ ੩੬॥ ਅੰਨੇ ਖੈਗ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋਂ ਸਾਰੇ । ਬਹੁਰ 
ਟਨੀਜੀਅਹਿ ਆਪ ਅਹਾਰੇ? । ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾਂ । “ਹਮ ਭੀ 
ਮਾਨਹਿਂ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾ? ॥੩੭॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸਾਂਧ ਗਯੋ ਹਰਖਾਇ । ਤਯਾਰੀ 

"ਬਹਤ। “ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤ ਫੁਲ ਵਤਹ ਪਾਵਣੀ ਹੈ। (ਆ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ 
ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀ) ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਾਵਾਂਰੀ । <ਮਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ 

ਵਰ ਲਨ, ਚਰ ਨ ਪਕਾ ਦੋ ਚੋ ਜਾਗ ਤੇ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਵੇਂ । ਉਹੇ 
ਉਦੇਸ਼, ਉ ਨਿਰਹੈਤਾ, ਉਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਕ ਸਮਝ ਗੋਢਰੀ ਹੋਰ ਬਾਂਤ ਹੈ; 
ਨਿਟੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰ£ ? ? ਨਿਰੀ ਛਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ” ਦੱ ਰਹੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ. 

ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਮਤ੍ਰ ਧਾਰਨਾ । ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਨ । ਜੋ ਸਿਖ 

ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਛੋਡਕੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਲਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹ ਗੁਰੂ ਆਦਰਸ਼_ਨਹੀਂ ਵਰਤ 
ਰਹੇ, ਓਹ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਯਾ ਨਵੀਂ ਨੀੜੀ ਵਲ ਦੀ 



_ 4 ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੫੩ ) ਐਨ ੧। ਸਮ ੩੬, 
ਕਰੀ ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਜੀਇ। ਪੌਛੋ ਸਿੰਘ ਪਰਸਪਰ ਮਿ ਕਰਿ । ਕਰ੍ਯੋ 
ਬਿਬੈਕਝੈਬਿਚਾਰ ਰਹਤਿ ਧਰਿ'॥੩੮॥ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਕੋ ਮੈਗ ਉਚਾਰੇ/“ਜਥਿ 
ਆਏ ਤੁਮ ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰੇ। ਨਮੋ ਕਮਾਨ ਸਾਬ ਤੁਮ ਕੀਨੀ । ਰਹਤ 
ਬਿਹੀਨ ਘਾਲਸੇ ਚੀਨੀ ॥ ੩੬॥ ਭਏ ਉਚਿਤ ਦੈਬੇ ਤਨਖਾਹੂ। ਸਦਾ 
ਅਤੂਲ ਆਪ ਉਰ ਮਾਹੂ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਜਗ ਔਗਨ ਸਮੁਦਾਏ!।ਲੋਹ ਖਾਲਸੇ 
ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਏ' ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਬੇਕ ਕੋ ਭਏ ਪਰਸਨ । ਕਹਜੋ ਕਿ “ਗੁਰੂ 
ਖਾਲਸਾ ਧੈਨ।ਕਰੀ ਨਮੋ ਹਮ ਪਰਖਨ ਹੋਤ । ਭਏ ਸਿੰਘ ਕੈ ਨਹੀਂ' ਸੁਚੇਤ 
॥ ੪੧॥ ਲਿਹੁ ਤਨਖਾਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਾਵਹ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਨਿਤ ਰਹਤ 

_ਕਮਾਵਹੁੰ । ਸਿੰਘ ਸਆਯੁਧ” ਇਕ ਕਹਿ ਤਬੈ । ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਹੁ ਧਨ 
ਅਬੈਂ”। ੪੨॥ ਸੁਨਡਿ ਦੂਸਰੇ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾ । “ਤਮ ਇਹ_ ਭਾਖੜੋ 
ਦਰਥ ਮਹਾਨਾ । ਕਰਹੁ ਅਵਾਜ ਪੰਜ ਸੇ ਕੇਰੀ।ਸਨਿ ਤੀਸਰ ਬੋਲੜੋ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ ॥ ੪੩॥ “ਬਹੁਤ ਪੰਚ ਸੈ ਭੀ ਇਨ ਕਹਜੋ। ਇਸ ਤੇ ਅਲ੫ ਕਹਨਿ 
ਹਮ ਲਹਐ । ਸੁਨਿ ਚੌਬੋ ਬੋਲਯੋ ਸਤਿ ਮਾਂਹੂ। “ਗੁਰ ਵਿਗ ਧਨ ਕੀ ਨਹੀ' 
ਪ੍ਰਵਾਹੂ ॥ ੪੪ ॥ ਪੰਚਮ ਕਹੈ “ਪੰਚ ਲਖ ਲਾਵਹੁ । ਅਥਿ ਹੀ ਦਰਬ ਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਪਾਵਹੁ” । ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਸਕਲ ਬਿਚਾਰਯੋ। ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਕੋ ਬਹੁਰ 
'ਉਢਾਰਕੋ ॥ ੪੫ ॥ “ਕਹਹੁ ਜਿਤਿਕ” ਗੁਰ ਦੇ' ਧਨ ਤਤ । ਪੁਨ ਸਿੰਘਨਿ 
“ਭਾਵ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ [ਮ:, ਵਿਵੇਕ=ਨਿਰਨਾ, 
ਵਿਚਾਰ (ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ) । (ਅ) ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ । (ਏ) ਬਰਮ ਦੇ 
ਨਿਯਮ ਅਲੁਸਾਰ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ । ਰਹਿਤ_ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਸਬੈਧੀ ਸੋਧ 

_ ਕਰਨੀ] । “ਇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਕੇ।ਖਤਿਤਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। "ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। 
1ਦੈੱਖੋ ਸਿਖ ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਪ੍ਰਮੈਗ ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਜ 

ਕਲ ਦੇ ਕਰਨੀਂ ਹੀਨ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੀਏਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਬੀ ਅਦਬ ਨਲ 
ਬੋਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਥਾਂ ਕੁਬਾਂ ਹਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ 
ਭਾਵ ਲੈਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ । ਅੰਕ ੪੮ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕੇ ਇਹ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੂਚੇਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਗੂਹਕਾ ਭਾਵ ਇਹ,ਹੈਂ ਕਿ ਆਪ ਪੰਥ ਵਿਚ ਜਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ 
ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਜਗਤ ਤੇ ਥਿਰ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੁਪੱਐ ਨਾਲ _ 
ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੈਬੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰਾਰਥ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ । ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ_ਸਮ= ਗਏ ਹਨ ਗਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੋਜ ਹੈ ਤਾਹੀਏਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-“ਪੁਨ ਮਿੰਘਨਿ 
ਕੋ ਲਾਗਹਿ ਏਤੋ” । [ਦੇਖ ਅੰਗ ੪੬] । 



£| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। ( ੬੧੫੩) ਐਨ ੧। ਅਨ ੩੭, 

ਕੋ ਲਾਗਹਿ ਏਤੋ । ਕੋ ਦੇ ਸਕਹਿ? ਨ ਕਰੋ ਬਿਚਾਰਨ । ਯਾਂ ਤੇ ਕੀਜਹਿ 

ਉਚਿਤ ਉਚਾਰਨ? ॥੪੬॥ ਤਬਿ ਸਭਿ ਸਮਝੇ ਕਰੀ ਅਵਾਜ ।“ਦੇਹਿ ਸਵਾ 
ਸੈ ਧਨ ਮਹਾਂਰਾਜ” । ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਨਖਾਹੂ । ਦੀਨੋ ਸਰਬ _ 
ਖਾਲਸੇ ਪਾਹੂ ॥੪੭ ॥ ਸਿੰਘਨਿ ਲੋ ਕਰਿ ਕਾਰ ਲਗਾਯੋ । ਲੰਗਰ ਕੋ ਤੈਬੂ 
ਬਨਵਾਯੋ। ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਤਬੈ।-ਭਯੋ ਸੁਚੇਤ ਖਾਲਸਾਂ ਅਬੈ- 
॥ ੪੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ "ਪਾਂਚ ਸੈ ਕੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਸਿਖ ਤਨਖਾਹ । ਹਮ 
ਦੀਨੀ ਜੋ ਦੇ ਨ ਹਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਸ੍ਹਾਹਾ ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਥਮ ਐਨੇ “ਦਾਦੂ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੬॥ 

੩੭, [ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰੇ ਦੈ ਮਹੈਤ ਵਲੋਂ ਭੰਡਾਰਾ । ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਆਵਨ ਕੀਯੋ ਜੈਤ ਸਾਧ ਸਮੁਦਾਇਾ।ਰਸਤ ਉਚਾਏ 
ਸ਼ੈਗ ਸਭਿ ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਬਧਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਪਿਤ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਖਰੇਸਕਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਆਗੇ ਧਰੇ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਜ ਜਿਸ ਬਲ ਬੈਠਾਗੇ। 
ਭਯੋ ਜੋਤ ਥਿਰ ਤਿਨਹੁੰ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨॥ ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨ ਬਖਾਨੇ । 
€ਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਜ ਸੁਜਾਨੇ । ਪ੍ਥਮ ਜਨਖ ਕਿਯ ਕਰਮ ਭਲਰੇ । 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਗੁਰ ਕੇਰੇ ॥੩॥ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੋ ਲਖਹੁ ਸਥਾਨਾ । 
ਜਿਨਹੁ ਅਹਿੰਸ ਧਰਮ ਮਨ ਠਾਂਨਾਂ । ਕਰਯੋ ਜ਼ਹੈ' ਪ੍ਰ੍ਕੁ ਕੀ ਪਹੁਲਾਈ । 
ਤੁਮ ਲੌ ਰਹੀ ਬਾਤ ਅਬਿ ਆਈ ॥ ੪॥ ਅੰਨ ਅਹਾਰ ਆਜ ਝੂਮ ਕਰੀ- 
ਅਹਿ ।ਨਰਿੰ ਆਮਿਖ ਕੋ ਰਿਦੈ ਚਿਤਰੀਅਹਿਗਸ਼੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਕੋ ਅਹੈ ਤੈਡਾਂਰਾ। 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਅਚਹਿੰ ਹਜ਼ਾਂਰਾ? ॥ ੫ ॥ ਹੁੱਤੀ ਜੁਵਾਰ ਬਾਕੁਰੀ ਜੇਯ । 
ਇਮ ਕਹਿ ਅੱਗ ਬਖੇਰੀ ਸੇਯ । ਬਾਜਨ ਬਿਨੰ ਸਾਧ ਕੀ ਮਾਂਨੀ। ਤਤਛਿਨ 
ਕੀਨਿ ਅੰਨ ਗਨ ਖਾਨੀ ॥੬॥ ਕਿਤਿਕ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਂਕਤਿ ਗਏ। ਸਕਲ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਨਾਵਤਿ ਭਏ । “ਕੁ ਜੀ ਬਾਜਨ ਅਚੀ_ਜੁਵਾਰੀ । ਜੈਤ ਸਾਧ 
੨ਮੌਜ ੧ (ਰੁਪੱਯਾ) ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ. ਸਿਖਇਆ ਕਿ) ਅਸਾਂ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਤਨਖਾਹ', ਜ (ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਕੇ) ਹਿਤ ਨਾਲ (ਤਨਖਾਹ) ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ 
ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । "ਜੈਤ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸਮੇ੍ਤ । 

ਨੰ ਸਾਖੀ ਦੀ ੯੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਬ ਘੱਟ ਵੱਧ ਭਾਵ ̀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਦੋਹਰਾ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਐਉਂ' ਹੈ:-“ਪਾਂਚ. ਸਹਸ ਕੀ ਭੇਟ ਦੈ 
ਜੀ ਸਿਖ ਤਨਖਾਹ । ਹਸਿ ਦੀਨੀ, ਜੋ ਦੇਇ ਨਹਿੰ,`ਤਿਸ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਸ੍ਰਾਹ /” ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਖੇ 
`ਨੋ ਰੁਪੱਯਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਖੀ ੫ੱਥੀ ਵਿਚ ਸੰਵਾਂ ੧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



_ ਮ੍ਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੬੧੫੫) ___ਸੈਨ੧। ਸੰਹੂ੩੭. 
ਜਬਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ? ॥ ੭ ॥ ਸੁਨਿ ਮੁਸਕਾਇ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਭਾਖਾ । “ਰਸਤ 
ਦੇਗ਼ ਕੀ ਲਿਹ ਅਭਿਲਾਖਾ।ਆਨਿ ਜੈਤ ਸਗਰੀ ਤਬਿ ਦਈ । ਜਿਤਿਕ 
ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਈ ॥ ੮ ॥ ਕਰਯੋ ਤਯਾਰ ਲੈਗਰ ਤਤਕਾਲਾ । ਪੁਥਮ 
ਪਰੋਸਯੋ ਥਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਕਲ ਅਹਾਰ ਪਾਇ ਸਮੁਦਾਏੜ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ 
ਹੇਤ ਸੋ ਲਕਾਏ।੯॥ਅਚਜੋ ਜਥਾ ਰੁਚਿ ਬਾਲ ਉਠਾਯੋ । ਪੁਨ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ 
ਮਹਿ ਬਰਤਾਜੋ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਅਚਿ ਛੁਧਾ ਮਿਟਾਈ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸੁਖ 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ॥੧੦॥ਸ਼੍ਮਤ ਸਾਥ ਕੋ ਜਾਨਿਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਕਰਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੇਰਿ 
ਸੁਰ ਸਾਲਾ" । ਨਿਕਣ ਨਿਕਟ ਕੇ ਨਰ ਗਨ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੧੧॥ ਸਾਧਨਿ ਸੁਧ ਸੈਬਾਦ ਸੁਧਾਰਾ” । ਮੁਦਤਿ ਹੋਤਿ ਬਹੁ 
ਸੁਜਸੁ ਉਚਾਰਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਮਨਿ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤਯਾਰੀ 
ਕਰਿਵਾਈ॥੧੨॥ਸਤਿਗੁਰ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਪਹਿਰੇ। ਹਯ ਅਰੋਹ ਆਸਨ 
ਪਰ ਠਹਿਰੇ ਢਲ ਸਮੇਤ ਕਰਿ ਕੂਚ ਸਿਧਾਹੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ 
ਦਿਨ ਸਾਰੇ॥₹੩॥ਲਾਲੀ ਨਗਰ! ਪਹੂਚੇ ਜਾਇ।ਬਡੀ ਮਜਲ ਕਰਿ ਗਏ 
ਸੁ ਬਾਇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾਂ ਗੁਜਾਰੀ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੀਯਸਿ ਅਸ- 
“ਸੁਰ ਸ਼ਾਲਾ=ਚੰਗੀ ਥਾਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ । “ਸ਼ੁਧ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੇ ਸ਼ੁਧ 
-ਸੈਬਾਦ ਕੀਤਾ । [ਸੁਧਾਰਾ=ਕੀਤਾ] । 

ਇਥੇ ਆਪ ਧਾਰਮਕ ਸਹਾਰਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨੇਕਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਸੱਬ ਜਾਣਕੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਦੀ. ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਯਾ ਪੁਰ੪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । 
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਕਿ 
ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਸੱਚ ਸਾਰਿਆੰ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ 
ਅਧਰਮ ਹੈ । ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੋ ਤੇਂ ਜੋ ਅਸੱਚ ਹੈ ਤਿਆਗੋ । ਜਿਸ ਨੂੰ ( ਉ98%;੩7੩6੧ਚ੯ 

8੦46੦) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਧਰੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਔੱਬੁਲਫਜ਼ਲ 
ਨੇ ਇਹ ਅਸੁਲ ਸਮਥਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤਿਆ ਹੈ । ਸੋਈ ਦਸਮੇ ਜਾਮੇ ਸਿਖਾ 
ਥਹੇ-ਹਨ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦੇ ਮਟੰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਪਰ ਹੈ -ਉਸ ਦੀ ਸੱਚ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਤਾ.ਹੱਸਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮਖੌਲ ਨਾਂ ਕਰੋ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇੱਤਜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸਚਾਈ 
ਪਰ ਫਿਕਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ । ਆਖੇ ਟੋਰ ਤੇ ਕਰੇਂ ਹੋਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਨੇ ਜੋਗ। ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਯਾਨ ਨੂੰ ਗਯਾਨ ਤੁੱਲ ਸਮਬ ਲਓ । 
ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ । 



` ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਖ੍ਰਤਾਂਘ ਖੂਰਮ । ( ੬੧੫੬) ਸੈਲ ੧ ।ਅੰਹ ੩੭. 

ਵਾਰੀ॥੧੪॥ਪੰਬ ਪਯਾਨਝਿ ਉਲੰਘੇ ਦੇਸ਼ਜਾਤਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। 

ਸ਼੍ਮਤ ਬਿਹੀਰ ਪਹੂਚੇ ਤਹਾਂਪੁਰਿ ਮਘਰੌਦਾ# ਸੁਨੀਅਤਿ ਜਹਾਂ ॥ ₹੫ ॥ 

ਉਤਰ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸਿਵਰ ਲਗਾਲੋ । ਸਨੋ ਸਨੇ ਸਭਿ ਸਾਥ ਸੁ ਆਯੋ ।ਖਾਨ 

ਪਾਨ ਬਿੱਸਹਾਮਤਿ ਹੋਏ । ਕਰੀ ਅਰਜ ਮਿਲਿਕੈ ਸਭਿ ਕੋਏ॥੧੬॥ “ਦੀਰਘ 

ਮਜ਼ਲ ਭਈ ਇਹ ਦੋਊ । ਸ਼੍ਰਮਤ ਬਿਹੀਰ ਬਿਥੇ ਸਭਿ ਕੋਊ । ਜਿਮ ਨਿਬਹੈ' 

ਬਡ ਛੋਟੇ ਸਾਬ । ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਤਿਮ ਨਾਬ? ॥ ੧੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ 

ਮੁਖ ਤੋ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯੋ ।“ਸਿਵਰ ਉਚਿਤ ਥਲ ਪੰਥ ਨ ਪਾਯੋ' । ਯਾਂਤੇ 

ਮਜ਼ਲਾਂ ਦੀਰਘ ਦੋਇ। ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਮੀਪੀ ਡੇਰਾ ਹੋਇ! ॥੧੮॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

ਕਹਿ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ। ਭਈ ਫੋਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਸਨਧਬੱਧ 

ਹ੍ਰੈ ਹਯ ਆਰੂਵੇ। ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਗੁਰ ਜਿਸ ਗੁਨ ਗੂਵੇ ॥ ੧੯॥ ਦਾਦਸ਼ 

ਕੋਸ ਪਹੂਚੇ ਜਾਇ । ਨਗਰ ਕੁਲਾਯਤ” ਸੁੰਦਰ ਘਾਇ। ਲਗਜੋ ਸਿਵਰ 

ਸਭਿ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਯੋ । ਭਏ ਦੇਗ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਭ ਖਾਯੋ ॥੨੦॥ ਸ਼ੁਮਤ ਸਾਬ ਕੋ 

ਜਾਨਿ ਗੁਸਾਈ । ਕਰੋ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖ ਸ਼ੁਭ ਥਾਈਂ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਦਿਵਸ ਬਸਯੋ 

ਤਹਿ ਡੇਰਾ । ਬਿਬਰਯੋ ਸੁਜਸ ਬਿਸਦ ਬਹੁਤੇਰਾ ॥ ੨੧ ॥ ਆਇ ਅਨੌਕ 

ਪਾਇ ਬਰ ਜੈ ਹੈਂ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਅਰਪੈ ਹੈਂ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਬਹੁ 

ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੁਤਿ ਮਹਿਦ ਅਨੂਹ੫॥ ੨੨॥ ਸ਼ੁਮ ਬਿਨ 
ਭਯੋ ਅਸੂਦੇ ਸਾਬ । ਚਹਜੋ ਅਰੂਢਨਿ ਚਲਿਬੇ ਨਾਥ । ਕਰਯੋ ਕੂਚ ਹਯ 

ਚਢਿ ਕੀਰ ਢਾਲੋ । ਧਰੇ ਹਾਥ ਧਨੁ ਕਠਨ ਬਿਸਾਲੋ ॥੨੩॥ ਜਹਿ ਰਾਜਨ 

ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਦਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੁ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ ਨਰ ਦੇਖਿ 
ਪ੍ਰਤਾਪੂ । ਬਾਜਤਿ ਦੁੰਦਭਿ ਢਮੂੰ ਕਲਾਪੂ' ॥ ੨੪॥ ਲੋ ਲੋ ਕਰਿ ਅਕੋਰ 
ਢਲਿ ਆਵੈਂ । ਮਿਲਹਿੰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਕਾਸ਼ਟ ਤ੍ਲਨ 

ਆਨਿ ਗਨ ਦੇਈ।ਸੌਜ ਉਬਾਰ ਸਦਨ ਕੀ ਲੋਈਂ॥੨੫॥ਜੋਨਹਿੰ ਮਿਲਹਿੰ 

ਗਰਬ ਉਰ ਧਾਰਹਿੰ। ਤਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਘ ਲੂਟ ਕੋ ਭਾਰਹਿੰ। । ਅਸਨ 
“ਰਾਹ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦ ਯੋਗ ਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਕੋਈ) ਮਿਲਿਆ । “ਵਰ _ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ / 

੧ਬਕੇਵਾਂ ਲਹਕੇ ਸਾਬ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ । %ਜਾਰੀ । #ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਪੋਬੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈਨ । 

ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸ਼ੈ ਮੁੱਠ! ਨੂੰ ਬੀ 

ਨਹੀਂ ਸੇ ਦੇਂਦੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਉਥੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀ । ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਮੂ ੩੮ ਅੰਕ ੩੬ ਆਪ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ 

ਤੱਕੋ ੩੮ ਅਸੂ ਦਾ ੪੨ ਅੰਕ ਤੇ ਨੋਟ । 



6! ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮੂਰਜ । ( ੬੫੫੭) ਐਨ ੧ । ਅਠ ੩੭. 

ਬਸਨ ਆਦਿਕ ਲੋ! ਛੀਨਾਂ । ਬਲ ਦਿਖਾਇਕੈ ਕਰੈ ਅਧੀਨਾਂ ॥੨੬/ਧਾਂਕ 

ਪਰੀ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਹੋਤਿ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ । ਬਾਪੀ ਕੂਪ ਸਰੋ- 
ਵਰ ਨੀਕੇ । ਉਪਬਨ ਬਹੁ ਪੁਲਸਾਵਨ ਜੀਕੇ ॥੨੭॥ ਸੁੰਦਰ ਧਰਾਂ ਅਧਿਕ 

ਸਬਜ਼ਾਈ । ਡੇਰਾ ਕਰਹਿੰ ਦੇਖਿ ਸੁਖਦਾਈ । ਇਮ ਗਮਨਤਿ ਭਿਸ ਦੇਸ਼ 

ਮੱਬਾਰਾ । ਕਰਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਖੇਲਤਿ ਹੈਂ ਅਖੇਰ 
ਬਨ ਵਿਰਿਕੇਂ । ਮ੍ਰਿਗ ਖਗ ਪੁੰਜ ਸੇਘਾਰਨਿ ਕਰਿਕੇ/ਸਨੋਸਨੋ ਸੁਖ ਸਹਤ 

ਚਲੀਤੇ । ਲੂਟਿ ਕੂਵਿ ਭਰਿ ਲੌਕ ਮਿਲੀਤੇ ॥੨੯॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ 
ਛੋਰਿ । ਕਰੇ ਬੇਗ ਆਯੋ ਇਤ ਓਰ।ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਇਤ ਆਏ। 
ਮਿਲਯੋ ਆਨਿ ਸਨਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ੩੦ ॥ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰ ਸਿਰ 

ਧਰਿਕੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੋਮ ਅਧਿਕ ਉਰ ਭਰਿਕੈ। ਤਜਿ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਉਠ” 
ਯਵ ਆਪ”। ਕਰਯੋ ਬਿਦਾਰਨਿ ਬਿਰਹ ਲਾ ਥਰ 
ਆਨੰਦ ਕੀ ਗਿਰੀ । ਕੋ ਕਹਿ ਸੇਕਹਿ ਜੁ ਸੁਖ ਤਿਸ ਘਰੀ।ਮਗ ਜੈਏ ਐਥੇ 

ਕੀ ਕਥਾ । ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤਿ ਕੀ ਜਥਾ ॥ ੩੨ ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਧੁ ਸਭਿ 
ਬੂਬਨ ਕੀਨਾ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ । “ਹਿਦੀ ਕੋ ਮਨਿੰਦ 
ਬਨਿ ਗਯੋ ।ਗਾਮ ਗਾਮ ਤੇ ਨਰ ਨਿਕਸਯੋ॥੩੩॥ਮਗ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਮੈਗਤਿ 
`ਸਮੁਦਾਈ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪੂਜਯੋ ਤੁਮ ਸਮਤਾਈ” । ਪਹੁੰਝਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸਿਵਰ 

ਕੋ ਮਾਂਹੀ। ਕਰੇ ਜਤਨ ਮਿਲਿਬੋ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੪ ॥ ਪਠੀ_ ਆਪ ਵਿਗ 
ਕਾਸਦ ਜੋਰੀ। ਜਿਮ ਆਇਸੁ ਭੇਜੀ ਦਿਸ਼ ਮੋਰੀ । ਭਯੋ ਮੇਲ ਤਿਮ 

ਅੰਤਰ ਗਏ । ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਭਏ! ॥ ੩੫ ॥ ਸ੍ਰਾਨ ਆਦਿ ਕੋ 
ਸਕਲ ਪ੍ਰਸਗਸਨੇ ਸਨੋ ਬਰਨਜੋ ਗੁਰ ਸੈਗਪਨ ਹਮ ਕੋ ਰੁਖਸਦ ਤਿਨ 
ਕੀਨਿ । ਗੁਰਜ ਦਾਰ” ਦ੍ਰੋ ਸੈਗ ਸੁ ਦੀਨ॥੩੬॥ ਸੁਧ ਸੁਨਿਕੈਂ ਰਵਰ ਇਤ 

ਆਏ । ਰਜਪੂਤਨ ਕੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਏਸੋ ਮਗ ਤਜਿ ਮੈਂ ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਆਯੋ। 
ਪਹੁੰਚਿ ਆਪੰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ ॥ ੩੭ ॥ ਗੁਰਜਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸੈਗ ਦੋਇ । 

ਗਏ ਬਿਛੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਿ ਸੋਇ । ਸੂਬੇ ਗਨ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨੇ । ਸਭਿ 

ਦਿਸ਼ਿ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਨੇ ॥ ੩੮॥-ਜਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿ 

ਆਵੈਂ । ਦਲ ਸਮੇਤ ਜਹਿੰ ਸਿਵਰ ਲਗਾਵੈਂ । ਸੋ ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਢਿਗ 
ਜਾਇ। ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇ॥੩੯॥ਨਹਿ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹਰੈ ਰਨ 

“ਗਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । “ਆਪ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ । “ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ । "ਸਿਪਾਹੀ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੫੮) ` ਐਨ ੧। ਸੰਨੂ ੩੮. 

ਕਰੈ। (ਵਣ ।ਰ ਕੇ ਸੈਗ ਨੈ ਗੁਰਜਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰ ਜੇ ਹੈਂ। 
ਵਸ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਐਸ ਪਣ ਹੈ" ॥੪੦॥ ਪੁਨ ਸਭਿਗਰ ਕੋ ਦਯੋ ਕਪੀਰਾਂ । 
ਅਹੈ ਅਮਾਨਤ ਪਠਿ ਤੁਮ ਤੀਰਾਂ। ਸਿੱਖਨਿ ਪਿਖਿ ਕੈ ਬੂਝਿ ਹੀ 
ਗੁਰ ਕਹੜੋ ਸੁ ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਗਾ ॥ ੪੧॥ “ਮੱਕੈ ਜਾਇ ਏਫਜ਼ੀਹਤ 
ਕਰੀ ਠੁਰੈਗ ਕੋ ਪਿਖਿਡਰ ਧਾਰੀਤਿਸ ਹੀਬਲ ਹਮਦੀਨੋ ਧ੍ਰੋਹਰ। 
ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਕਹਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥੪੨॥ “ਬੋਰੇ ਦਿਵਸ ਬਿਤੇ ਹਮ ਔਗਤਨਕ 
ਭਨਕ ਸੁਨਿ“ ਅਸ ਇਕ ਠੌਰ । ਹਤੋਂ ਜਫਰਨਮਾ ਤੁਮ ਕਰ ਕੌ । ਜਬਿ 
ਹਮ ਦੇ ਕਰਿ ਹਟੇ ਵਹਿਰ ਕੋ। ੪੩॥ ਤਤਛਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਦ੪੫ ਹੋਵਾ । 
ਪਠ ਕੋ ਅੰਤਰ ਗਯੋ ਨ ਜੋਵਂ। ਥਟੀ ਸੁਧਿ ਪਸਰੀ ਚਰ ਓਗ ਦੂਰ ਦਰ 
ਕਹੈ ਨ ਮਾਚਜੋ ਸ਼ੋਰ॥੪੪॥ਆਰੈ ਤੁਮ ਭਾਵੈ ਤਿਮ ਹੋਇ। ਜਥਾ ਬਿ੍ਤਾਂਤ, 
-ਭਨਯੋ ਤਿਮ ਸੋਇ”। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਆਛੀ ਕੀਨਿ । ਮਰਹਿ 
ਨਰੇਗਾ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨ ॥ ੪੫ ॥ ਕੈਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਸੁਧਿ ਪਸਰੈ ਹੈ। 
ਊਚ ਨੀਚ ਸਗਰੇ ਲਖਿ ਲੈ ਹੈਂ? । ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਗ। 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਰਹਜੋ ਉਮੰਗ। ੪੬॥ ਦਿਨ ਪਤਿ ਕੂਚ ਕਰਤਿ ਫ/ਰ 
ਪੂਰੇ। ਕਹੂੰ ਅਰਹਿਂ ਮਗ ਦਲ ਕੇ ਸੂਰੇ' । ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੇ ਹੋਤਿ ਲਰਾਈ । 
ਕੈਤਿਕ ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਈ ॥ ੪੭॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ । ੩੭ ॥ 

੩੮. ਉਇ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਛਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂ ਮਾਰਗ ਆਗੇ ਜਾਤ । ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ 
ਮਿਲਤਿ ਜੇ ਸੋ ਸੁਖ ਬਸਿ ਦਿਨਰਾਤਿ"॥੧॥ਝੋਪਈ॥ਜੇਹੈਕਾਰਧਰਹਿੰਨਿਜ 
ਬਲ ਕੋ।ਤਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵਤਿ ਦਲ ਕੋਛੁਟਹਿ ਤੁਵੈਗ ਅਰਹਿ ਲੇਮਾਰ। 
ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੋ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰ ॥ ੨॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕੂਚ ਨਾਥ ਕੌਂ ਹੋਇ। 
ਦੋਸ਼ ਨਵੀਨ ਖਿਖਹਿੰ ਨਿਤ ਸੋਇ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਜਾਂਤਿ ਕੌਰ ਬਹੁ ਪਰੈ । 

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਲਿਖਕੇ) ਭੈਜਣਗੇ । (ਅ) ਐਸ=ਆਇਸੁ=ਆਗਜਾਂ । “ਦੇਖੋ ਅੰਜੂ ੩੧ ਅੰਕ 
੨੩ । <ਐਚੈਗੇ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ । “ਅਮਾਨਤ । “ਥੋੜੀ ਕਨਸੇ (ਅਸੀਂ ਕੈਨੀ) ਸੁਣੀ ਹੈ. 
੬ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ (ਪਰ) । “ਛੁਪ ਛੁਪਕੇ (ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ । "ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਿਵੈਂ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ੯ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ 
ਅਕਦੇ ਹਨ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਲ ਦੇ ਸੂਰਮੇ । "“ਸੋ ,ਲੋਕ) ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਨ । 



_ਸ਼ਰਗੁਰਘ ੫ ਨੂਰ । ( ੬੧੫੯) ਨੈਨ ੧। ਅੰ ੩੮. 

ਧੁਮ ਧਾਕਾਂ ਸਨਿਕੈ ਨਰ ਡਰੋਂ ॥ ੩॥ ਕੈਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਲੈਘ ਜਥਿ ਗਏ। 
ਬਿਖਮ ਪੰਥ ਆਗੈ ਸਨਿ ਲਏ । “ਤੋ੫ ਨ ਸਕਣ ਇਤੈ ਕੋ ਜੈ ਹੈ' । ਗਿਰ 
ਲਘ ਪਾਹਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰੇ ਹੈਂ“॥੪॥ਮਾਰਗ ਕਠਨ ਸੁਨਕੋ ਜਬਿ ਕਾਨ। ਤਿਸ 
ਢਿਸ਼ਿ ਤੋ ਹਿ ੜ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ । ਪੰਥ ਸੁਖੈਨ ਅਪਰ ਜਿਤ ਅਹੈਭੇਦ ਦੇਸ਼ 
ਕੋ ਬਹ ਜੋ ਲਹੈਂ“॥੫॥ਤਿਨਹੁੰ ਬਤਾਂਯਹ “ਪਰਬਤ ਘਾਤੀ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ 

ਨ, ਅਉਖੀ ਬਾਟੀ”। ਦੂਸਰ ਮਗ। ਹੈ ਚਲਨਿ ਸੁਬੇਨ”। ਸੁਨ ਤਿਤ ਗਮਨੇ 
ਕਰੁਨਾ ਐਨ ॥ ੬ ॥ ਸਨੋ ਸਨ ਸੁਖ ਸਿਵਰ ਕਚੇਤੇ । ਭਿਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮਗ 
ਉਲਪਘੰਤੇ । ਤਿਸ ਪਰਬਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰ । ਦੇਖੜੋ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਬਹਾਰ 
॥੭॥ ਸਦਲ ਸਵਲ ਤਰੁਵਰ ਬਹੁ ਖਰੇ । ਸਖਦਾਯਕ ਛਾਯਾ ਕਹੁ ਕਰੇ । 

ਬਾਗ ਤਜਾਗ ਬਿਭਾਗ ਸਮੇਤ । ਅਵਲੋਕੇ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੇਤਿ ॥ ੮ ॥ 
`ਬਾਪੀ ਕੂਪ ਆਪ ਮਲਹੀਨਜਿਤ ਕਿਤ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਭਤਿ ਨਵੀਨ।ਗਮਨੇ 

ਤਹਾਂ ਹੇਰਿ ਹਰਿਖਾਏ । ਸਦਰ ਥਲ ਪਿਖਿ ਥਲ ਉਤਰਾਏ॥ ੯॥ ਰਸਤ, 
ਛਾਗ, ਤ੍ਰਿਣ, ਈਂਧਨ ਆਨੇ । ਬਿਚ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪਯਾਨੋ । ਦੁਗਧ, 
ਅਖ ਆ ਆਨਿ ॥ ੧੦॥ 
ਇਸ ਤਕ ਨ ਚਤਰ ਰ੍ 
ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਦੱਖਣ ਤੇ ਆਯੋਂ । ਮਿਲਿ ਪੂਭੁ ਸੈਗ ਪ੍ਰਮੈਂਗ ਸੁਨਾ੧ੋ॥੧₹੧॥ 
੪ਮਰਕੋ ਨ੍ਰੈਗਾ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇ । ਮਚੈ ਰੌਰ ਦੇਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਇ”। ਸੁਨਿਕੈਂ 
ਸਿੰਘਨ ਬੂਝਨ ਕਰਜੋ। “ਕਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਕਿਮ ਮਰਜੋ ??॥ ੧੨॥ 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਤਬਿ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਦਿਲੀਸ਼ੁਰ ਅੰਤ । 
“ਗੁਰੂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਪਣਨੋਤਿਸਕੋ ਖੋਲਿ ਸ਼ਾਹੁ ਜਬਿ ਪਠ3॥੧੩॥ ਤਬਿ 

ਹੀ ਤੇ ਤਨ ਭਈ ਬਿਮਾਰੀ । ਕਰੇ ਅਨਿਕ ਹਿਕਮਤ ਉਪਚਾਰੀ” । ਅਚੈ 
ਅਹਾਰ ਪਚੈ ਸੋ ਨਾਂਹੀ । ਨਾਭੀ ਤਰ ਤੇ ਉਤਰੈ ਨਾਂਹੀ ॥ ੧੪॥ ਖਾਨਾ ਕਰੈ 

ਖਾਨ ਜਥਿ ਕੋਇ। ਉਦਰ ਰਹੈ ਕੋਤਿਕ ਚਿਰ ਸੋਇ। ਪੁਨ ਮੁਖ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ 
ਨਿਕਸੈ ਸਾਰੋ। ਸਮ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੋ ਹੁਇ ਦੁਖ ਭਾਰੋ ॥ ੧੫॥ ਇਮ ਕੇੜਿਕ 

ਦਿਨ ਖੈਕਣ ਪਾਯੋਂ । ਵਲ ਪਾਪਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਦਿਖਾਯੋ । ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੁਖ ਕੀ 
ਨਾ ਤੋਪ ਨਾ ਗੌਂਭਾ (ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਤਾ) ਇਧਨੋਂ' ਨਹੀਂ ਠ੫ ਸਕਦਮ(ਔੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਪਤਾ 
ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਬੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ₹ਖ ਅੰਸੂ ੩੯ ਢਾ ਅੰਕ ੨੧]। “ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਭੇਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। “ਜੋਖਾ ਗਾਹ ਹੈ$ਬਹਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ । “ਨਿਰਮਲ _ 

ਜਲ ਥਾਲੇ/$(ਕੋਈ) ਆਇਆਂ “ਹਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਮੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ। ”ਪਾਂ--ਯੂਮ ਧਾਮ । 



41 ੩ਰ ਪ੍ਰਤਾਘ £ੂਰਜ ' ( ੬੧੬੦) ਸਟ ੧। ਅੰਹੂ ੩੮, 
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਕਾਰੇ। ਭੀਮ ਰੂਪ ਜਮਦੂਤ ਦਿਖਾਰੇ'ਨਂ ॥੧੬॥ ਕਬਿ ਅਰੜਾਇ 
ਮੂਰਛਾਂ ਪਾਏ । ਘੂਮਜੋ ਰਹੈ ਨੈਨ ਉੱਘਲਾਏ । ਕਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ ਪਾਇ ਮਰਿ 
ਗਯੋ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਦਤ ਨਹਿ ਭਯੋ ॥ ੧੭ ॥-ਕੁੱਪਾ ਰਿੜ੍ਕੋ-ਕਹੈਂ 
ਪੁਰਿ ਲੋਕ । ਭਯ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸ਼ੋਕ” । ਸੁੰਨ ਗੁਰ ਬੂਬ੍ਯੋ 
ਮਾਲਕ ਤਖਤ । (ਕੋ ਅਬਿ ਭਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ੁਭ ਬਖਤ"?”॥੧੮॥ : ਪੁਨ ਤਿਨ 
ਕਹਜੋਂਮਹਾਂ ਗਨ ਲਸ਼ਕਗਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ” ਅਟੈ ਬੀਚ ਬਗਪੂਰਬ ਵਲੀ- 
ਅਹਵ ਸੋ ਭਯੋਂ।ਅਬਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਥਿਰ ਥਯੋ ॥ ੧੯॥ ਗਨ ਉਮਰਾਵ 
ਵਜ਼ੀਰ ਜਿ ਸਜਾਨੋ । ਸਗਰੇ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਹ ਮਾਨੋ? । ਸੁਨਿ ਮੁਸਕਾਨੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈਂ । “ਨਹਿੰ ਸਲਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਇਹ ਲਹੈ॥੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 
ਕੀ ਜਥਾ ਰਜ਼ਾਇ। ਸੋ ਬਨਿ ਹੈ ਨਹਿ ਆਨ ਉਪਾਇ । ਤਹਿ ਤੇ ਕੂਚ 
ਅਗਾਰੀ ਕਰਯੋ । ਸ਼ਹਿਰ ਬਘੋੌਰ“ ਨਿਕਟ ਸੁਨਿ ਪਰੋ ॥ ੨੧॥ ਜਹਾਂ ਭੀਮ 
ਨੰ ਕੀਚਕ ਮਾਰੇਪਿਖਜੋ ਚਹੈਂ' ਪੁਭੁਹਤਿਤੇ ਸਿਧਾਰੇ । ਕਰੇ' ਕੂਚ ਦਰ ਕੁਚ 
ਪਯਾਨੇ। ਪੁਰਿ ਬਿਘੌਰ ਕੇ ਗੁਰ ਨਿਯਰਾਨੇ ॥ ੨੨ ॥ ਥਲ ਸੁੰਦਰ ਤਰੁਵਰ 
ਗਨ ਹੇਰੇ । ਕਰੇ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਡੂ ਤਹਿ ਡੇਰੇ।ਸੁਨੀ ਨਗਰ ਮਹਿੰ-ਦਲ ਚਢਿ 
ਆਯੋ । ਲੂਣ ਨ ਲੋਹਿੰ-ਮਹਾਂ ਡਰਪਾਯੋ। ੨੩ ॥ ਗਹਿ ਗੰਹ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਭਏ 
ਸਵਧਾਨਾ । ਕਰਜੋ ਲਰਨ ਕੋ ਠਾਟ ਮਹਾਨਾ। ਭੇਤ ਹੇਤੁ ਨਰ ਏਕ 
ਪਠਾਲੋ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਚਲਿ ਦਲ ਮ/ਹ ਆਯੋ ॥ ੨੪॥ ਜਹਿਂ ਦਿਵਾਨ ਮਹਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ । ਸ਼ੋਭਤਿ ਚਮਰ ਚਾਰੁ ਸਿਰ ਢੁਰੇ। ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਜੋਰੇ ਜੁਗ 
ਹਾਬ। ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਨੌਮੂਤਾ ਸਾਥ ॥ ੨੫ ॥ ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਜਨ ਕੀ ਅਰਜ਼ 
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ।“ਮ ਕੋ ਪਠਜੋ ਤਾਸ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਦਲ ਬਿਸਾਲ ਹੈ ਸੈਗ ਤੁਮਾਰੇ, 
"ਜਮ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਪਨ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ । “ਚੈਗੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । ੩ਗਟੈਗਜੇਬ ਦਾ 
ਪੁਤਰ ਆਦ਼ਮਸ਼ਾਹ । $ਟਿੱਕਾ-ਹੋਗਿਆ ਸੀ । “ਬਘੋਰ, ਉਦੇ ਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ । <ਜਦੇ' ਰਾਜਾ 
ਬਿਰਾਟ ਪਾਸ ਪਾਂਡ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਦੋਂ ਕੀਚਕ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 
ਡੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੀਚਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਪਤੀ ਸੀ [ਸ:,ਕੀਚਕ] । 
[ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਰਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੨੪] __ ”ਪ੬-ਨਿਹਾਰੇ । 

1 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ । ਅਗਲੋ ਸਮੇਂ_ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜਨ' 
ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, 
ਇਤ ਦੀ ਕਬ ਦਾ ਵਲ ਕਰੱਧੇ ਦੇ ਹੇਠ ਉਤੇ 
ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੬੧) ਸੈਨ ੧। ਅੰਸੂ ੩੮. 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿੰ ਲੁਟੰਹਿ ਗ ਕਰਿ ਮਾਰੇ॥ ੨੬॥ ਆਪ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਿ 
ਆਏਊਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹੋ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਏ?ਕੌਨ ਕਾਜ ਆਗਵਨ ਤੁਮਾਂਰਾਊ 
ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਵਨ ਸਾਰਾ? ॥੨੭॥ਇਮ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਜਬਿ। 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਭਨਯੋਂ ' ਤਬਿ। “ਜਾਹ ਨਗਰ ਮਹਿੰ ਨਰ ਸਮੁੜਾਵਹ। 
ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ੧ ਮਿਟਾਵਹੁ” ॥੨੮॥ ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਗਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । 
`ਖੁਰਿ ਜਨ ਸਾਵਧਾਨ ਜਹਿੰ ਜਾਲਾ । ਥਿਰ ਹੁਇ ਸਗਰੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ । 

ਪਇਹ ਜਗ ਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਸਿਖ ਹੁਇ ਮਿਲੋਂ ਦਰਸ ਕੋ 

ਜੋਵਹੁ। ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਕੇ ਸੁਖ ਕੋ ਜੋਵਹੁ। ਭੀਮਸੈਨ ਜਹਿਂ ਕੀਚਕ ਮਾਰੇ । 
ਸੋ ਸਬਾਨ ਚਿਤ ਚਹੈ' ਨਿਹਾਰੇ ॥੩੦॥ ਤਮ ਨਾਹਕ ਕਜੋਂ ਤ੍ਰਾ ਸਤਿ ਭਏ। 
ਪੁਰਿ ਕੋ ਨਹਿ ਬਿਗਾਰ ਚਿਤ ਠਏ।ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਮ ਦਿਯੈ ਦਿਲਾਸਾ । 
ਤਦਪਿ ਨ ਤਿਨੈ ਭਯੋ ਭਰਵਾਸਾ।੩੧॥'“ਅਪਨੋਸਿਵਰ ਫਰਕਸੋਂ ਕਰੀਏ। 

ਪੁਰਿਜਨ ਕੋ ਡਰ ਉਰ ਤੇ ਹਰੀਏ” । ਨਹਿ ਸਮੁੜੇ ਬਹੁ ਕਹਿ ਸਮੁਬਾਏ। 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਹੰਟਿ ਕਰਿ ਆਏ॥੩੨॥ਪ੍ਕੁ ਆਰੈ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ। 
ਪੁਰਿ ਜਨ ਤ੍ਰਸਤਿ ਧੀਰ ਬਿਸਰਾਨੀ । ਸੁੰਦਰ ਉਪਬਨ ਤਰੁਵਰ ਠੌਰ । 
ਕੁਛਕ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਇਕ ਔਰ ॥ ੩੩॥ ਫੁਰਮਾਵਹੁ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਡੋਰਾ। 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤੇ ਹੁਇ ਅਨਦ ਘਨੌਰਾਂ। ਸੁਨਿਕੈ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਕਹਨੋ 
ਕਰਹ ਸਿਵਰ ਜਹਿੰ ਉਪਬਨ ਲਹਜੋ? ॥ ੩੪॥ ਚਢਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਏ ਪਿਖਜੋ 

ਸ਼ਭ ਬਾਗ਼ । ਤਰ ਛਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਜਹਿਂ ਲਾਗ । ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਸਿੰਘ ਸਮੁ- 

ਦਾਏ। ਤਬਿ ਪਰ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ॥ ੩੫॥ ਮਿਲੋ ਸੁ ਦੈ ਦੈ ਗਨ 

ਉਪਹਾਰੂ । ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਹੇਰਿ ਮੁਖ ਚਾਰੂ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਫੁਰ- 
ਮਾਯਕੋ ਖੇਚਲ ਇਨ ਕਰਹਿ ਨ ਧਾਯੋ॥੩੬॥ਘਾਸ ਰੁ ਈਂਧਨ ਲੇਹੁ ਨ 

ਕੋਈ। ਇਸ ਹੀ ਬਲ ਸਭਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ । ਬਾਗ਼ ਭਲੋ ਬਲ ਬਹੁ ਸੁਖ- 
ਦਾਈ। ਇਸ ਮਹਿ ਤੇ ਲਿਹ ਚਹਿ ਸਮੁਦਾਈ॥੩੭॥ ਘਨੇ ਨਗਰ ਜਨ 

ਜਬਿ ਹੀ ਆਏ। ਲੋ ਤਿਨ ਕੋ ਸੈਗ ਪ੍ਰਤੂ ਸਿਧਾਏ ।ਕ੍ਰੀਚਕ ਹਤਨਿ ਬਾਨ 
ਅਵਿਲੋਕਨ । ਬੂਝਤਿ ਚਲੋ ਲਿਏ ਪੁਰ ਲੋਕਨਿ ॥ ੩੮ ॥ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਤਿ 
ਅਸ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਰਲਹਿਂ ਪਯਾਦੇਂ ਤਜਹਿਂ ਕਿਕਾਨਾਬਿਮ ਸੁਨਿ 

"ਨਗਰ ਵਸਲੰ ਕਹਿਆ। “ਭਵ ਦੌੜਨ ਛੱਜ ਦੀ ਖੇਚਲ ਇਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰੇ । 

_ ਨਪਾ=-ਸਜਾਦੇ | 



ਰੀ ਗੁਰ ਖ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੬੨) _- _ ਲੇਨ ੧। ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਕਰਿ ਗਨ ਕਿਯਸਿ ਪਯਾਨਾਂ । ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਸ ਉਚ ਬਹੁ ਥਾਨਾ ॥ ੩੯॥ 
ਭਲੇ ਭਲੇ ਬਲ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੇ । ਬੂਝੇ ਨਰਨ ਬਤਾਵਤਿ ਸਾਰੇ । ਤਹਾਂ 
ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਲੋਕ । ਆਏ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਿ॥੪੦॥ਡਰ ਧਰਿ 
ਜਿਨ ਜਿਠ ਅਰਜ਼ ਬਖਾਨੀ । ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀਇਕਇਕ 
ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਮਹਿ ਜਾਵਹੁ' । ਕਰਹਿ ਜੁ ਖੇਚਲ ਤਿਸਹਿ ਹਟਾਵਹੁ”॥੪੧ 
॥ ਨਾਬ ਹੁਕਮਾਂ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਏ ਦੇ ਦੇ ਧੀਰ ਬਚਾਵਤਿ ਭਏ” । 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੈਲ ਬਿਲੋਕੋ ਥਾਨ।ਉਤਰੇ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ । ਤਹਿ ਡੇਰੇ 
ਕੋ ਕੀਨ ਮੁਕਾਮੂ । ਦੇਖੋ ਜਹਿ ਕਹਿ ਬਲ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਐਨੇਂ 'ਬਘੋਰ ਨਗਰ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਅਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਧੂ ॥ ੩੮ ॥ __ ੩੯, [ਬਘੋਰ ਵਿਖੇ ਜੈਗ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ਼ਟਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਪੁਰਿ ਤੀਰ । ਬਾਗਨ 

` ਬਿਥੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੇ ਲਤਾ ਤਰਨ ਬਡ ਭੀਰ੧।੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਤੋਰਿ 
ਤਰੁ ਖਾਏ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਮਾਲੀ ਤਹਿ ਆਏ। ਉਸ਼ਟਨਿ ਕੈ ਬਹੁ ਲਸ਼ਟ 
ਪ੍ਹਾਰੇ। ਦੇ ਗਾਰੀ ਬਹੁ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ॥੨॥ ਇਤ ਤੋ ਉਸ਼ਟਵਾਨ ਮਿਲਿ 
ਗਏ । ਦੇ ਦੇ ਗਾਰ ਲਰਤਿ ਸੋ ਭਏ। ਲਾਣੀ ਸੋਫਨ ਭਈ ਲਰਾਈ । ਮਾਰੇ 
ਉਪਬਨਵਾਨ” ਪਲਾਈ ॥ ੩ ॥ ਲੇ ਉਸ਼ਫਰ ਇਹ ਗਰ ਢਿਗ ਆਏ । 
ਮਾਲੀ ਕਰਨਿ ਪੁਕਾਰਿ ਸਿਥਾਏ। ਤਿਨ ਸੁਨਿਕੈ ਇਮ ਠਫੀ ਸ਼ਲਾਹਾ । 
ਸਿੰਘ ਜੁ ਆਵੈ ਕੋ ਇਤ ਰਾਹਾ ॥੪॥ ਤਿਸ ਕੋ ਹਤਹਿੰ ਮੁਸ਼ਟ ਅਰੁ ਸੋਟੇ। 
ਪਲਣਾ ਲੈਹਿੰ,ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟੇਂ॥ਰਹੇ ਤਕਾਵਤਿ ਘਾਤ ਬਹੋਰੀ। ਗਮਨਜੋਂ 
ਸਿੰਘ ਏਕ ਤਿਸ ਣੌਰੀ ॥ ੫॥ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਘਰ ਲਯੋ ਵਿਗ ਆਏ। ਹਿਤ 
ਮਾਰਨ ਕੈ ਹਾਥ ਉਠਾਏ । ਕੋਪਜੋ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਕਾਰੀ । ਫਾਂਦਿ ਵਾਂਦਿ 
ਇਕ ਦੌ ਕੈ ਬਾਰੀ ॥੬॥ ਪਰਯੋ ਰੌਰ ਇਤ ਉਤ ਮਹਿਂ ਭਾਰੋ । ਸ਼ ਖਾਲਸੇ 
ਕੇ ਕਿਨ ਡਾਰੋ । ਲੈਕਰਿ ਹੁਕਮ ਨਾਬ ਕੋ ਧਾਏ। ਕਸੀ ਤਵੈਗੈਂ ਜੈਗ 
"ਇਕ ਇਕ (ਸਿੰਘ ਹੋਕੇ) ਨਗਰ ਵਿਚ ਜਾਓ। “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ । ਕਵਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੱਛ 
ਦੀ ਵੱਭੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੈਘਣੇ ਸਨ । $ਬਾਗਵਾਨ । “ਜਿਵੇ ਖੋਟਾ ਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

_“ਇਥੋਂ ਸਬ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਨਨ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ 
ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਦਾ ਵਿ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ 
ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਯਾ ਦੁਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨੁ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਧ ਮਚਦਾ ਸੀ । ਪਜਾ ਦਾ 
ਅਤਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਜੇ ਇਸ ਪਸੰਗ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। 



ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ____ (੬੧੬੨) ___ ਸੈਲ ੧, ਸੱਸ ੨੯ 
ਮਰਾਏ॥੭॥ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਨਰਗਨ” ਭਟ ਹੈ ਕੈ । ਮਚਜੋ ਲੋਹ ਚਿਤ 

ਮਹਿੰ ਰਿਸ ਕੈਕੈ।ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਮਦੀ ਲਰਾਈ/ਬਝਰੇ ਸੁਭਟ ਤੁਵੈਗ 

ਚਲਾਈ॥੮॥ ਪਰੜੋ ਨੌਰ ਐੱਚੀ ਤਰਵਾਰੈਂ । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਭਣ ਕੌ ਕੱਟ 

ਡਾਰੈਂ । ਹਮਲਾ ਕਰਜੋ ਖਾਲਸੇ ਜਬੈ । ਧਾਇ ਬਰੇ ਪਰਿ ਭੀਤਰ ਸਬੈ ॥੯॥ 

ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਭਏ ਸਵਧਾਨਾ । ਲੇ ੩6 ਤਟਨਿ ਲਰੇ ਮਹਾਨਾ । ਵਹਰ 

ਲਿੰਘ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਿਸਾਏ । ਲਾਇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਪਕ ਚਣਾਏ ॥ ੧੦॥ ਲੋਥੈਂ 

ਵਹਿਰ ਫੋਡ ਕਰਿ ਭਾਗੇ । ਅੰਤਰ ਬਰਿ ਕਰਿ ਲਰਿਨੇ ਲਾਗੇ। ਕਦੋਂ ਕਹਾਂ 

ਲਗਿ ਮਾਚਕੋ ਜੈਗ। ਛੁਟੈਂ ਵਹੂੰ ਵਿਸ਼ਿ ਪੁੰਜ ਤਵੇਰ।੨੧॥ਦੌ੍ ਦਿਸ਼ਿ ਜਬਿ 

ਘਮੰਡ ਅਸ ਹੋਵਾ । ਚੰਢ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ ਜ਼੧ੁ ਦਿਸ਼ ਜੋਵਾ । ਪੌਰ ਸਥਾਨ 

ਅਗਾਰੀ ਠਾਂਢੇ । ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ ਕਹਜੋ “ਨਹਿ ਗਾਢੇ' ॥ ੧੨॥ ਘਾਲਹੁ ਹੇਲ 

ਪੋਰ ਚਲਿ ਜੱਯੈਅਰੰਹ ਸੁ ਕਾਟਹੁ ਤੂਰਨ ਲੱਯੈ। ਸਨਤਿ ਖਾਲਸੈ ਤਜੀ 

ਤੁਵੈਗੈਂ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ੋਰ ਉਤਰੀ !੧੩ ॥ ਬੋ? ਮਾਨ ਤੇ ਲਈ 

ਲੈਂ । ਦੌਰੇ ਪੌਰ ਸਮੁਖ ਕਰਿ ਹਾਨੌ' । ਤਜਿ ਭਾਰੀ ਖੁਰਿਕੋਟ ਅਤੋਕੋ”। 

ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰ ਬੈਕੇ ॥ ੧੪ / ਯੂਟਨ ਲਤ ਨਗਰ ਲੋ ਵੈਰ। ਭਾਜੇ 

ਪੁਰਿ ਜਨ ਡਰ ਕੌ ਹੇਰਿ । ਹੁਤੋ ਦੁਰਰ! ਤਹ ਭਏ ਮਵਾਸੀ । ਰਹੇ ਵਹਿਰ 

੧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ॥ ੧੫॥ ਦੁਰਗ ਚੁਤਿ=ਦੇ ਘੇਗਾ ਡਾਰਾਂ । ਲੂਰਟਤੋ ਸ਼ਹਿਰ 

ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਸਾਰਾ । ਘਿਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅੰਨ ਪਟ ਘਨੋਂ : ਧਨ ਤੇ ਆਦਿ 

ਜਿਤਿਕ ਜਿਸ ਬਨੇ ॥ ੧੬ ॥ ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਅਘਾਏ;। ਦੁਰਗ 

ਚੁਗਿਰਦੇ ਪੁਨ ਸਮੁਦਾਏ । ਨਿਕਸਨ ਅਦੁ ਮ੍ਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀ । ਛੁਟਹਿੰ 

ਤੁਢੈਗ ਜੈਗ ਬਡ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੭ ॥ ਗਰੀਅਨਿ ਮਹਿ 'ਤਹ ਲੋਬ ਪਰੀ ਹੈ । 

ਭਾਜੀ ਸਕਲ, ਨ ਸੈਨ ਅਰੀ ਹੈ । ਧਟਮ ਲੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਬੁਲਵਾਇਿ । 

ਕਹ;ੋ “ਹੇਲ ਘਾਲੋ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੮ । ਨਿਜਣ ਮੇਤਚੇ ਢਹੁ ਵੁਕਾਈ । 

ਮਾਰਹੁ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ” । ਸੁਨਿਣੈ ਧ=:: ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਗਯੋ। ਦੁਰਗ 

“(ਦਰਵੱਜਾ) ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ । “ਡਰ ਨਾਲ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਨ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜੇ । (%) ਸ਼ਹਿਰ. 

ਛੱਡਕੇ (ਲੋਕ) ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ । %ਪਾ:-ਫਨ ਗਲ ! _1੫-ਤਿਸ ਕੈ ਕੈ । 

$ਇਹ ਲੁੱਦ ਕੁੱਟ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਵ: ਖਾ: ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹਨਨ ਹੋਰਵੇ' ਹੈ' 

ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਾਂ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਸਕਦੇ 1 ਇਹ ਗੱਲ 

ਮੰਨਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਵਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਟੜਨ ;ਮਰਨ” ਮਾਚਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ' 



_ ਮਰ ਪੱਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਸ । ( ੬੧੬੪) ਜੈਲ ੧। ਅੰਹੂ ੩੯ 
ਚੁਗਿਰਦੇ ਬਿਚਰਤਿ ਭਯੋ ॥ ੧੯੬॥ ਸਗਰੀ ਘਾਤ ਹੋਰਿ ਕਰਿ ਆਛੇ । ਹੇਲ 
ਕਰਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਬਾਛੇ । ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤਥਿ ਦੌਰਤਿ ਆਯੋਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਗ ਉਪਾਉ ਬਤਾਯੋ ॥੨੦॥ “ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੇਲੋ ਮਹਿ ਮਰੈਂ। ਜਤਨ ?ਥੈਨ 
ਆਪ ਅਸ ਕਰੈ । ਇਹ ਪਰਬਤ ਸਿਰ ਤੋਪ ਚੱਢਾਵੋ। ਤਹਿ ਥਿਰ ਕਰਿ ਗੋਰਾ ਚਲਵਾਵੋ ॥ ੨੧॥ ਅੰਤਰ ਲਗਹਿ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜਬੈ। ਡਰ ਧਰਿ 
ਨਿਕਸ ਜਾਹਿੰ ਰਿਪੁ ਸਬੈ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਡੀ ਬਿਧਿ ਮਾਨੀ । “੩੫ _ਚਵਾਵਹੁ”ਸਭਿਨਿ ਬਖਾਨੀ ॥੨੨॥ ਤਬਹਿ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਚਲਾ । 
ਲਈ ਤੋਪ ਚਢਿ ਗਿਰ ਤਤਕਾਲਾ।ਬੈਲੀ ਡਾਰਿ ਕਸ੩ੋ ਜਬਿ ਗੋਰ॥ ਬਾਂਧੀ 
ਸ਼ਿਸਤ ਪੌਰ ਕੀ ਓਰਾ ॥ ੨੩॥ ਪਾਇ ਬਰੂਦ ਅਗਨ ਤਬਿ ਲਾਈ । ਧੁਖਜੋ 
ਪਲੀਤ ਬਡ ਗਰਜਾਈ । ਮਨਹੁੰ ਗਾਜ ਗਿਰਿ' ਕਰੀ ਅਵਾਜ਼ । ਸਨਿ 
ਰਿਪੁ ਕੌ ਧੀਰਜ ਉਰ ਭਾਜਿ ॥੨੪॥ ਰਾ ਲਗਜੋ ਪੋਰ ਮਹਿਂ ਜਾਈ । ਪੁਨ 
ਕਸ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲ ਚਲਾਈ । ਇਸੀ ਰੀਤ ਗੋਰੇ ਦ੍ਰੈ ਚਾਰੇ । ਪੌਰ ਬਿਖ ਕੇ ਬਿਚੁ ਭਣ ਮਾਰੇ” ॥੨੫॥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਉਪਜਕੋ ਤ੍ਰਾਸਾ । ਲਖਕੋ 
ਕਿ-ਸਭਿ ਕੋ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ-।ਹੇਲਾ ਘਾਲਨਿ ਤੇ ਹਤਿ ਧੀਰਾ । ਉਪਰ 'ਚਵੇ ਭ੍ਰਮਾਯੋ ਚੀਰ ॥ ੨੬ ॥ ਪਧੜੀ ੬₹., “ਰਖ ਲੋਹ ਗੁਰੂ ਦਿਹੁ ਜੀਵ ਦਾਨ । ਹਮ ਨਿਕਸਿ ਜਾਇ ਜੇ ਬਚਹਿਂ ਪ੍ਰਾਨ” । ਇਮ ਸੁਨੀ ਖਾਲਸੇ ਅਰਜ਼ ਦੀਨ । ਲੀਨੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਨ ਜਾਨਿ ਦੀਨ ॥ ੨੭ ॥ ਗਢ ਨਗਰ ਮਾਰਿ ਵਿਰ ਦੁਰਗ ਛੀਨ।ਗਨ ਸੌਜ ਅਨਿਕ ਸਭਿ ਲੂਣ ਲੀਨਇਿਕਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਜਾਇ ਧਾਇ । ਸਭਿ ਕਹੀ ਖਬਰ ਜਿਮ ਜੀਤਿ ਪਾਇ॥ ੨੮॥ 
ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਥਹਿੰ ਦੁਰਗ ਪਰਖਾ” ਬਿਸਾਲ । ਖਿਚ ਕੁਪ' ਲਰਨ ਕੀ ਸੌਜ ਜਾਲ । ਬਹੁ ਅੰਨ ਪ੍ਰਿੱਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਚੀਰ । ਸਭਿ ਗਏ ਤਯਾਗ ਡਛਰ_ਧਾਰਿ ਭੀਰ ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਿ ਦਯਾ ਸਿੰਧ ਸੈਂਧਵ“, ਮੰਗਾਇ । ਹੁਇ ਕਰਿ ਅਰੋਹ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲਾਇ” । ਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰ ਬੀਰ ਸੈਗਤਜਿ ਸਿਵਰ 
ਚਲੋ ਜਿਤ ਦੁਰਗ ਭੈਗ” ॥ ੩੦ ॥ ਕੇਤੀਕ ਦੂਰ ਜਬਿ ਕਿਯ ` ਪਯਾਨ। 
ਨਗਰੀ ਬਘੌਰ ਕੂਪਤਿ ਮਹਾਨ । ਸੋ ਹੜੋ ਵਹਿਰ ਸੁਧ ਸੁਨਤਿ ਆਗ । 'ਡੈਰਾ ਨਿਹਾਰ ਉਰ ਮੈਂ ਰਿਸਾਇ॥੩੧॥ਤਥਿਪਰਯੋਧਾਇ ਤਜਿ ਸਰ ਤੁਵੇਗ। 
-ਮਾਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਡਿੱਗਕੇ । “ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਘਰੇ । ਧੀਰਜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ । “ਖਾਈ । “ਘੋੜਾ । <ਚਲੇ ।“ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਤੋੜਿਆ 

ਹੀ 
ਹੱ 



(੬੧੬੫) ਸੈਨ ੧। ਸੰਸੂ ੩੯, ਪ੍ਰਭਾਅ -ਮੂਥੋਜ । ਸਾਲ 

ਕੁਛ ਹੁਤੇ ਇੰਘ ਤਿਨ ਕੀਨਿ ਜੈਗ/ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਬਕਾਰਾ ਮਾਰਿ ਮਾਗਿ। 
ਮਰਿ ਗਏ ਕਿਤਿਕ ਗਿਰਿ ਗੇ ਸੁਮਾਰਿ'॥੩੨॥ਬਡ ਪਰੜੋ ਰੌਰ ਗੁਰ ਸੁਨਤਿ 
ਕਾਨ ਤੁਰਤ ਬਨਿ ਸਾਵਧਾਨ । ਇਕ ਧੋਰਮ ਸਿੰਘ ਭਟ 

_ਲਰੈਤਿ ਬਾਘੋਰ ਗਾਇ ॥ ੩੩॥ ਉਤ ਹੁਤੇਂ ਰਾਵ 
ਅਸਵਾਰ ਦੇਇਦਤ ਤ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਜੋਇ/ਪੈਦਲ ਸਮੂਹ ਦੋਨਹੁੰ 

੬ ਤੁਵੇਗ ਤੀਖਨ ਸੁ ਬਾਨ ॥ ੩੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਮੋ 
“ਸੁਨਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ । ਰੋਣ ਜਾਹੁ ਅੱਗੂ ਬਨਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ । ਉਤ ਦੋਇ ਇਤੈ 

। ਇਕ ਸੈਗ ਏਕ ਕਿਰਿ ਹੈ ਮਹਾਨ? ॥ ੩੫ ॥ ਸੁਨਿ 
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਐ ਕੋ ਧਵਾਇ । ਰਣ ਸਮੁਖ ਗਯੋ ਰਿਪੁ ਹਤਨਿ ਚਾਂਇ । 

ਪੁਕਾਰ ਲੀਨੋ ਹੱਕਾਂਰ । “ਇਤ ਆਉ ਆਪਨੋ ਕਰਹ ਵਾਰ ॥ ੩੬ ॥ 
ਹੀ ਹਟ ਕਿਹ ਕਿਥਿ ਲਿਥ ਲਾਗਤ ਗਹੀ ਸਮ ਸਕੀ ਨਿਕਾਗਿ 
ਧਰਿ ਧਨ੪ਖ ਬਿਖੈ ਐਂਚੇੜੋ ਸਜੋਰ । ਖਰ ਹਤੋ ਘੋਰ ਦੀਨੋ ਸੁ ਛੋਰਿ ॥੩੭ ॥ 
ਖਿਖਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਯ ਕੋ ਚਲਾਇ।ਖਰ ਤੀਰ ਸਮੁਖ ਤੇ ਤਨ ਬਚਾਇ। 
`ਅਪਨੋ ਖਤੰਗ ਲੀਨੋ ਨਿਕਾਰ । ਬਿਚ ਪਨਚ ਢੋਕ” ਧਰਿਕੈ ਸੁਧਾਰ॥੩੮। 
ਐੱਚਤਿ ਸ਼ਿਤਾਬ ਰਿਪੁ ਕੇ ਪਰਹਾਰ । ਲਗਿ ਗਯੋ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨੇ ਮਛਾਰ । 
ਹਯ ਤਰੇ ਗਿਰਜੋ ਖਪਰਾਂ ਲਰੈਤਿ । ਛਿਨ ਬਿਥੋ ਪਰਜੋ ਛਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈਤਿ॥ 
੩੯॥ਪਿਖਿ ਭੂਪ ਕੌਂਪ ਕੈ ਆਇ ਧਾਦਿ । ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਬਾਨ ਪੈਨੰੱਚਲਾਇ। 
ਘੋਰਾ ਵੋਧਾਇ ਇਿਤ ਉਤ ਵਿਰੈਤਿ । ਨਿਜ ਭਟਨ ਪ੍ਰੇਰ ਜੈ ਕੋ ਚਹੈਤਿ ॥ 
੪੦॥ ਸਿਰਮੌਰ ਭਟਨ ਕੋ£ ਧਨੁ ਸੈਭਾਰ। ਤਤਕਾਲ ਤੀਰ ਭਾਥਾ ਨਿਕਾਰ। 
ਕਰਿ ਐਂਚ ਕਾਨ ਲਗਿ ਛੋਰਿ ਦੀਨ । ਹਤਿ ਭਾਲ ਬਿਖੈ ਸੋ“ ਮਾਰਿ 
ਲੀਨਿ ॥ ੪੧॥ ਭੋਬਿ ਦੁਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤਯਾਗੇ ਨਿਹਾਰ । ਸਭਿ ਭਜੀ ਚਮੂੰ 
ਨਹਿ ਧੀਰ ਧਾਰਿ । ਭਾਜੈ ਬਿਲੋਕਿ ਬਰਜੈ' ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਪਦਨ ਹਤਹੁ ਨਾਂਹਿ 
ਤਜਿ ਜੈਗ ਸ਼ਾਲ ॥੪੨॥ ਲੀਨੇ ਹਫਾਇ ਗੁਰ ।ਸੰਘ ਜਾਲ।ਸਭਿ ਸਿਵਰ 
ਬਿਥੈ ਕਰਿਕੈ ਸੈਭਾਨ।ਬਾਘੋਰ ਨਾਥ ਮਗ ਜੁੱਧ” ਮਾਰਿ । ਪੁਰਿ ਲੂਟ ਲੀਨਿ 
ਗਢ ਦੁਰਗ ਦਾਰੇ ॥ ੪੩ ॥ ਇਮ ਬਿਜੈ ਕੀਨਿ ਤਿਸ ਦੋਸ਼ ਬੀਚ । ਜਸੁ 

"ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਕੇ । “ਬਾਗੜ । <ਤਿੱਥੇ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। “ਭਾਵ ਰਾਜਾ । ਇਹ ਜੈਂਗ 
ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਟੁਰੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ । “ਰਾਹ ਦੇ ਜੁੱਥ ਵਿਚ । 



ਮਰ: ਘਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੬੬) ਮੋਨ ੧। ਅੰਨ ੩੯. 

ਕਰਤਿ ਸ਼ਕਲ ਨਰ ਊਚ ਨੀਚ। ਕਰਿ ਦਯੋ ਕੂਚ ਡੇਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਨਿਜ 

ਸਭਟ ਸਭਿਠਿ ਕੀ ਕਰਿਸੇਭਾਲ॥੪੪॥ਗੁਰ ਕਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਸੁਨਾਇ। 

8੪ਬਿ ਰਣ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੋ ਕਰਾਇ' । ਕਰਿ ਹਾਰ ਜੀਤ ਸਗਰੋ ਨਿਹਾਰ॥ 

ਮਰਿ ਰਹੈਂ ਤੁਰਕ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿ ਜੁਝਾਰ ॥ ੪੫ ॥ ਕਰਤਾਰ ਦੇਹਿ” ਸੋ 

ਤਖਤ ਪਾਇ । ਬਾਦੀ ਦਿਲੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਿਹਾਇ”? । ਸੁਨਿ ਭਨੈ ਸਿੰਘਬਡ 

ਪੁੱਤ ਲੀਨਿ£। ਤਿਸ ਤੋਂ ਸਾਕਹਿ ਅਬਿ ਕੌਨ ਛੀਨ ॥੪੬॥ ਸਮਰੱਥ ਆਪ 

ਹੋ ਜਗਤ ਨਾਬ। ਅਨਗਨਤ ਬਾਂਹਨੀ ਜਾਂਹਿ ਸਾਥ? । ਗੁਰ ਕਹੈ' “ਪ੍ਬੂ 

੧ਬਾਵਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੁੱਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ । “(ਜਿਸ ਨੂੰ) ਕਰਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਲੜਕੇ ਦਿੱਲੀਪਤ 

ਭਾਵ ਨੂਰੈਗੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤਨਾਗਿਆਂ ਹੈ ਭਾਵ ਮੁਰ ਗਿਆ ਹੈ । “ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ 

ਨਹੀਂ ਸੀ । ਯੋਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਸਨ-ਮੁਹੌਮਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੁਹੈਮਦ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ 

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਂਹ ਸਦਵਾਇਆ, ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੌਮਦ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼ । ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 

ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸੇ । ਤ੍ਰੈ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹੈਮਦ ਮੁਅੱਜ਼ਮ 

(ਅਰਬਾਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ .ਉਹ ਸੀ । 

ਪਜਿਸ (ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । 
%ਇਹ ਜੈਗ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਜੌਗ ਦਾ ਹਾਠਨ ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ 

ਵਿਚ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਘੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੇ ਗਿਆ ਸੀ;. ਅਰ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 

ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਪਾਸ਼ ਟਿਕਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਸਤਿਮੈਗ ਲਾਭ ਭੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਤੀਰੈਦਾਜ਼ੀ , 

ਬੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ । ਬਘੋਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰ ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈ ਹੇਰ ਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਠ ਚਰਦੇ ਚਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਚਲੇ੍ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਖਿਆੰ ਨੇ 

ਸਾਰਬਾਨਾੰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਊਠ ਖੋਹਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ । ਤਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਕੇ ਜੈਗ ਕਰਕੋਂ 

ਆਪਣੇ ਊਠ ਤੇ ਆਵਮੀ ਛੁਤਾਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾ 

ਪਰ ਆ ਪਏ । ਰਾਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰਕੇਂ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੀ । ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕ 

ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਤੋਪ ਚਾੜਕੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲਾਈ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਨ 

ਲਈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਾਸਰ' ਛੱਡਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਠੀਕ ਇਸ ਵੈਲੋਂ 

ਉਹ ਰਾਣਾ ਬਾਹਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ । ਜੈਗ ਵਿਚ ਰਾਣਾ 

ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਹੋਈ । ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
< 
ਨੂੰ ਹੇਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਫਿਕਾ ਲਿਆਂ । 



ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ। (੬੧੬੭) ____ ਸੈਲ ੧। ਗੰ 88. 

ਕੋ ਮਹਿਦ ਬੈਲ । ਪਿਖਿ ਲੈਂਤਿ ਸਕਲ ਨ ਹਿੰ ਸਕਹਿ ਪੋਲ” ॥੪੭॥ ਇਮ 

ਕਰਤਿ ਬਾਤ ਗੇ ਕਿਤਿਕ ਕੋਸਕਿਯ ਸਿਵਰ ਬਿਲੋਕੇ ਥਲ ਅਦੋਸ਼'।ਗੁਰ 

ਕੋਰ ਬੀਰ ਰਿਪ ਮਿ੍ਗੰਨ ਗਿਘ”। ਕੌਰਿ ਨਮੋ ਸਭਿਨ ਸੋਤੋਖ ਸਿੰਘ ॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਯੈਨੇ “ਬਘੌਰ ਜੌਗ? ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 

ਉਨਤਾਲੀਸਮੋ ਅੰਟੂ ॥੩੯॥ ੪੮. [ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਝੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੁ। ਤਿਤ ਕੌ ਸੁਨਿ 

ਬੀਮਾਰ ਬਹੁ ਹਟਜੋ ਤੁਰਤ ਮਗ ਮਾਂਹ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਤਿ ਕੂਚ ਦਰ 

ਕੂਚ ਪਧਾਰਸ਼ੀਘਰ ਆਨਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਬਾਰ।-ਪਿਤ ਹਤਿ” ਭ੍ਰਾਤਾ ਸਲ- 

ਤਨ ਲੀਨ-। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਰੋਨ ਭਾ ਮਨ ਅਤਿ ਦੀਨ ॥੨॥ “ਬਿ ਮੋ ਤੇ ਕ੍ਯਾ 

ਹੁਇ ਉਪਚਾਰਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਾਰਾ। ਗਹੈ ਭ੍ਰਾਤ -ਦੋਹੈ ਮਰ- 

ਵਾਇ'। ਕੋ ਨ ਬਲੀ ਤਬਿ ਸਕੈ ਬਚਾਇ॥੩॥ ਬਾਇਸਲਾਖ । ਚਮੂੰਜਿਹਮੈਗ॥ 

ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ ਸਮੁਖ ਤਿਹ ਜੈਗ”। ਅਪਨੇ ਹਿਤੂ ਬਲਾਇ ਬਿਠਾਏ । 

ਸਭ ਕੋ ਅਪਠਿ ਬ੍ਰਤਿੰਤ ਸੁਨਾਏ ॥੪॥ “ਮੋ ਕੋ ਕਰਤਬ ਕ੍ਯਾ ਅਬਿ ਅਹੈ। 

ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਯਤ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚ ਰਹੈਂ' । ਚਲੈ' ਭਾਜ ਕੈ ਦਿਢ ਕਿਤ ਹੋਦਿੰ। 

ਬਲੀ ਸਹਾਯਕ ਬੰਨ ਹੈ ਕੋਇ॥੫॥ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਮਹਾਂ। ਖੋਜਹ 

ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਕਹਾਂ । ਜਿਮ ਸੋ ਕਹੈ ਕਰੈਂ ਸੋ ਕਾਜਾਂ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਕਰਹੁ 

ਪਠਨ ਨਰ ਆਜਾ?॥੬॥ ਸਭਿ ਮਹਿਂ ਨੰਦਲਾਲ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । “ਏਕ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਅਸ ਲਹਜੋ। ਤਿਨ ਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਹੂੰ ਨ ਕੋਇ। ਸਕਲ ਜਗਤ 

ਵਿਰਿ ਹਾ ਜੋਇ॥੭॥ਤਮ ਠੀ ਜਾਨੜਿ ਹੋ ਭਲਿ ਭਾਂਤੀ । ਬਿਦਤ 

ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨ ਕਰਮਾਤੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਬਨ|ਹ ਸਹਾਇ । ਤੋ 

ਜਰ ਮਿ ਜਕਨਾ ਲਿਟ ਪਾ” ॥੮॥ ਸੁਨਤਿ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਂਹ ਅਨੰਦ । 

ਕ੮੧ ਪੰਕ ਨਸ਼ੇ ੧ ਜਗ ਬੈਦ"। ਸੁਠਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌ ਜਾ!ਏ। 

ਜਾਇ ਤ ਕੋ ਨਹ ਮਕਹਿ ਰਿਬਾਇ ॥ ੯ ॥ ਤੁਝ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ/ਦ 

ਬ੨੩ਤੋਰੀ । ਹਾਕਮ ਰ1ਏ ਸੈਗ ਹੁਇ ਤੇਰੀ। ਜਹੇ ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਹੁੰਚ ਬਿਨ 

ਦੇਰ । ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਆਵਹੁ ਵੇਰ ॥ ₹੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ 

ਸੁਨਿ ਕ/ਦੋ ਤਯਾਰੀ । ਕਸ ਤੇ ਸੁਨੀ ਗੁਰੂ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। “ਰਜਪੂਤਨ ਕੋ 

੯ ਮੜਾਰਾ । ਬਿਚਰਾਂਤ ਉਤ ਕੌ ਗਏ _ਉਦਾਗਾ? ॥ ₹੧॥ ਹਾਕਮਰਾਦਿ 

ਕਦਾਵ ਮੁਹਟੇ ਥਾਂ । “ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਟੂਪ । “ਪਿਉ ਮਰ ] ਗਿਆ ਤੇ" “ਮੇਰਾ ਭਿਰਾ ਫੜਾਕੇ ਮੈਨੂੰ 

ਮਰਵ ਏਵੇਗਾ । “ਨਿਸਚੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਬੈਦਨਾ ਜੋਗ ਹਨ । 



ਟੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ / (੬੧੬੮) ਐਨ ੧। ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਸੈਗ ਨਿਜ ਲੀਨਾਂ । ਨੌੰਦਣਾਲ ਗਮਨਯੋ' ਜਿਤ ਚੀਨਾਂ । ਮਾਰਿ ਬਘੌਰ 

ਸਿਵਰ ਕਿਯ ਜਹਾਂਪਹੁੰਚੇ ਤੂਰਨ ਕਰਤੇ ਤਹਾਂ॥੧੨॥ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੀਚ 
ਦਿਵਾਨ । ਕੈਟ ਅਨੇਕ ਲਏ ਮਿਲਿ ਆਨਿ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਪੋਰ ਸੀਸ 
ਫਿਕਾਇ । ਪੁਨ ਸਭਿ ਬਿਨਭੀ ਦੀਨਿ ਸੁਨਾਇ ॥ ੧੩॥ “ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ 
ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ । ਪਰੋ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਢਾਰਾਂ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਅਬਿ 
ਬਨਹੁਂ ਸਹਾਇ। ਰਿਪੂ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤੋਂ ਲੇਹੁ ਬਚਾਇ! ॥ ੧੪॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਾਕ ਉਚਰਿਕੈਂ । ਹਮ ਸਲ- 
ਤਨ ਜਗ ਕੀ ਦੇੱ'ਤਾਂਊਹ।ਇਕ ਸੁਆਲ ਮਾਨਹਿ ਮਨਮਾਂਹਿ'॥੧੫॥ਨਿਜ 

ਪਿਤ ਕੇ ਸਮ ਹੋਇ ਨ ਕੁਰਾਤੌਕਾਰਜ ਇਸਕੋ ਹੁਇ ਪੂਰਾ”। ਸੁਨਿਕੈ ਨੰਦ 
ਲਾਲ ਹਰਖਾਯੋ। “ਪੈਨ ਗੁਰੂ? ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥ ੧੬॥ “ਕਹਯੋ ਆਪ ਕੋ 

ਮੈਂ ਸਭਿ ਕਹੋਂ । ਮਾਨਹਿੰ ਸ਼ਰਾਲ, ਭਲੋ ਮੈਂ' ਲਹੋਂ” । ਅਬਿ ਤੌ ਜੀਵਨ ਕੀ 
ਨਹਿ ਆਸਾ। ਜਾਉ” ਸ਼ੀਘ ਭਾਖੋਂ ਤਿਸ ਪਾਸਾ॥੧੭॥ਪ੍ਭੁ ਤੇ ਰੁਖਸਦ ਹੁਇ 
ਕਰਿ ਧਾਇ। ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇ। ਪਏਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਬਾਕ 
ਲੇ ਮਾਨ।ਲਿਖਿ ਦੀਜੈ ਅਪਨੇ ਅਥਿ ਪਾਨ%੧੮॥ ਇਕ ਸੁਆਲ ਗੁਰ ਕਹੈ' 
ਸੁਲੋਗਿਜਗ ਕੀ ਸਲਤਨ ਤੁੜਕੋ ਦੇਹਿੰ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਕ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਂਹੂ। 
ਸੋ ਬੂਝਤਿ ਭਾ ਸਭਿਕੇ ਮਾਹ॥੧੯/(ਗੁਰ ਕੇ ਮੈਗ ਸੈਨਕਹੁ ਕੋਤੀ?ਕਿਮ ਲੀ 
ਦੋਹਿੰ” ? ਕਹੋ ਬਿਧਿ ਤੇਤੀ । ਨੌਦਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਯੋ ਬਡ ਦਲ 

ਜੁ ਬਾਕ ਅਲਾ੧॥੨੦॥ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਚਹੈਂ ਸੋ ਕਰੈਂ। ਭਰੇ ਰਿਤਾਵੈਂ 

ਰੀਤੇ ਭਰੈਂ। ਨਹਿ ਸੈਸੈ ਕਰੀਅਹਿ ਚਿਤ ਕੋਇ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹੈ ਕਾਜ ਸੋ 
ਹੋਇ ॥੨੧॥ ਜੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਤੁਮ ਮਾਨੋ' । ਸਗਰੇ ਸੈਕਤ ਛਿਨ ਮਹਿ 
ਹਾਨ' । ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਬਿਦਤਿ ਬਡਾਈ । ਪੂਜਹਿ ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

ਬਾਂਈਂ॥੨੨॥ਕਹੈ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ/'ਸੁਨੀਜੈ। ਅਬਿਕੇ ਗਮਨੋ ਨਿਰਨੈ ਕੀਜੈ। 
ਇਕ ਸੁਆਲ ਮਾਨ“ ਜਿਮ ਕਹੈਂਕਿਮ ਸਲਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹਮ ਲਹੈ? 
“॥੨੩॥ ਸਗਰੋ ਭੇਤ ਬੂਝ ਕਰਿ ਲਕਾਉ। ਕੌਨ ਕਾਜ ਕੌ ਕਰਹਿ ਬਨਾਉ”। 
! ਇਮ ਸੁਨਿ ਨੰਦਲਾਲ ਭਾ ਤਯਾਰ । ਚਢਿ ਮਗ ਚਲਜੋ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਧਾਰਿ ॥ 

'ਗਾਵ ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਵੇ । “ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੯/ਕੀਂ। “(ਰਾਜੀ 
ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਦੇਣਗੇ । “ਸੱਖਣੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰੇ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਦੇ ਦੇ ਹਨ । $ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ । 

#ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ੨੯, ੩੦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ । 



2 ੮੦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੬੯) ਲੋਨ ੧ । ਅਸੂ ੪੦ 
੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸ ਆਨਿ ਕਰਿ ਮਿਲੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿ 
ਭਲੋ । ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖਿ ਗਕਲ ਸੁਨਾਈ। “ਕਯਾ ਕਰਤੱਬ ਸ਼ਾਹ ਬਨਿ ਆਈ 
॥ ੨੫ ॥ ਜਿਮ ਵੁਰਮਾਵਹੁ ਮਾਨਹਿ ਸੋਇ। ਲਰਿਬੇ ਕੀ ਜਿਹ ਸ਼ਕਤਿ ਨ 
ਕੋਇ”। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਸੁਨਿ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾਂ । ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਬਨੀਯਹਿ 
'ਸਵਧਾਨਾ। ੨੬॥ ਬਨਹਿਂ ਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਗ ਕਰਿ ਭਾਜਨ । ਭਾਜੇ ਤੇ 
ਪਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਰਾਜ ਨ।ਜੇ ਤਿਹ ਮਿਲਹਿ ਨ ਆਛੀ ਬਾਤ"। ਸਮੁੜਿ ਲੇਹ 
ਨਿਜ ਖਿਤ ਕੀ ਭਾਂਤਿ ॥ ੨੭॥ ਪਿਤਾਂ ਕ੍ਰਾਤ ਸਭਿ ਕੀ ਕਰਿ ਹਾਨਿ। ਕਰਿ 
ਕੈ ਜੋਰ ਭਯੋ ਸੁਲਤਾਨ। ਤ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਾਤ ਲਰਨ ਕੀ ਅਹੈ। ਯਾਂਤੇ ਸਲਤਨ 
ਕੋ ਇਹ ਲਹੈ॥ ੨੮॥ ਇਨ ਘਰ ਕੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਤਿ ਸਾਰੀ । ਨਾਸ਼ ਕਰੀ 
ਹਮ ਲਖਿ ਦੁਰਚਾਰੀ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ ਅਰੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । ਯਾਂਤੇ ਦੇਨਿ 
ਇਸੇ ਕੋ ਮਾਨੀ ॥ ੨੯ : ਜ਼ਾਤਨ ਘਨੇ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਦਾਈ ।ਅਰੁ ਇਸ ਕੀ 

ਬਯ ਲਘ ਲਖਿ ਲਈ”। ਘਛੇ ਸਗਰੀ ਪਾਇ ਬਿਨਾਸ਼ੀ”। ਨ ਹਿੰ । ਲੁਹਿਰਹਿ 
ਕਿਮ ਕੋ ਕਰਿ ਆਸੀ॥ ੩੦॥ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਕਰਿਬੇ ਬਹੁ ਤਯਾਰੀ। 
ਕਰਿਵਾਵਹ ਲਿਹੁ ਸਲਤਨ ਸਾਰੀ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੌ ਹਮ ਮਾਰਹਿਂ।ਪੁਨ 

ਸਭਿ ਮਿਲੈਂ ਤਖਤ ਬੈਠਾਰਹਿਂ'॥ ੩੧॥ ਚਮੂੰ ਬਟੋਰਹੁ ਬਹੁ ਨਿਜ ਮੈਗ। 
_ ਰਾਜ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਬਿਨ ਜੈਗ । ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਹੁ ਸਰਬ ਕੁਛ ਪਾਵਹੁ। 
ਸ਼ੀਘੁ ਜਾਇ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਵਹੁ” ॥ ੩੨॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਤਿ 
ਗਾਬਾ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰ ਧਰਿ ਮਾਬਾ । ਗਯੋ ਤੁਰਤ ਜਹਿ ਹਜ਼ਰਤ 
ਨੰਦਨ । ਉਤਰਿ ਪਹੂਚਯੋ ਕੀਨਸਿ ਬੈਦਨ ॥ ੩੩॥ ਗਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤੰ 
ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । ਪੰਨਸ਼ਚੈ ਜਾਨਹੁ ਸਲਤਨ ਪਾਈ। ਤੁਵ ਸਿਰ ਪਰ 
ਧਰਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਾਬਾ । ਮਾਨਹੁ ਕਹਯੋ ਭਾਵਨੀ ਸਾਬਾ”॥ ੩੪॥ ਸੁਨਤਿ 
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨੈ । “ਲਸ਼ਕਰ ਲਰਨ ਹੇਤ ਕਿਤ ਆਨੈਂ' ਏ ਸ਼ੀਘੁ 
ਸਕੇਲਨੋ ਜਾਇ ਨ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸੁਭਟਨ ਲਰਿਬੋ ਕਿਮ ਹੋਈ?॥ ੩੫ ॥ 
ਬੋਲਜੋ ਨੰਦਲਾਲ “ਸਨਿ ਲੋਹੋ। ਜ਼ਿਮ ਗੁਰ ਭਾਖਜੋ ਤਥਾ ਕਰੇਹੋ ।-ਤਾਰਾ 
ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਤਿ ਕਰਨੇ। ਹਮ ਕਰਿਹੈਂ-੧ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਇਮ ਬਰਨੌ' ॥੩੬॥ 
੧੨ ਤਿਸ (ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਕੇ) ਮਿਲੇਗਾ (ਤਾਂ ਭੀ) ਗੱਲ ਚੇਗੀ ਨਹੀਂ । “ਥੋੜੀ (ਬਾਕੀ 
ਰਹਿ ਗਈ) ਲਖੀ ਹੈ (ਅਸਾਂ ਨੇ) । “ਸਾਰੀ ਪਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ । ਦਠਹਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵੇਂ) ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸਾ ਪਿਆਂ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਨਿਖੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ । “ਫਿਰ ਸਾਰੇਂ (ਮੁਔਜ਼ਮ 
ਨੂੰ) ਆ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾਲਣਗੇ । 



੧1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਫਜ । ( ੬੧੭੦ $ ਐਨ ੧ । ਔੂ ੪੦. 

ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹਤੇਰੋ । ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਸੰਭਿ ਹੁਇ ਤੇਰੋ । ਬਿਜੈ 

ਕਰਨ ਕੋ ਭਾਰ ਬਿਸਾਲਾ ! ਸੋ ਸਭਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਹੈ ਸਭਿ ਕਾਲਾ ॥੩੭॥ਬੀਚ 

ਖਰੋ ਹੋਠੋ ਤਵ ਕਾਜ । ਇਮ ਰਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲੀਜਹਿ ਰਾਜ । ਭਾਜ ਚਲਨ 

ਕੈ ਮਿਲਿਬੇ ਮਾਂਹੀ । ਸੰਕਟ ਬਨੈ ਲਖਹੁ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ ॥੩੮॥ ਤੁਵ ਜੀਵਨ 

ਮਹਿ ਸ਼ੈਸਾ ਹੋਇ । ਯਾਂਤੇ ਤਕਾਗ ਦੇਹੁ ਮਤ ਦੋਇ । ਲਰਨੋ ਸਨਮੁਖ ਹੀ 

ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜੇ ਜੁਝਹਿੰਦ ਤੋਂ ਭਿਸਤ ਸਿਧਾਵੈਂ ॥੩੯ ॥ ਜੀਵਤ ਰਹੈਂ ਸ਼ਾਹੁ 

ਪਦ ਲੈ ਹੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਫਤੇ ਤੋਹਿ ਕੋ ਦੈ ਹੈਂ?। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ 

ਦੀਨ। ਸੈਨ ਸਕੋਲਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕੀਨਿ ॥ ੪੦ ॥ ਕਰੋ ਕੂਚ ਸਨਮਖ 

ਤਿਹ ਆਵਤਿ।ਗਰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਰਤਿ ਸਿਧਾਵਤ ।-ਕੈ ਮਰਿ ਰਹੋ ਕਿ ਲੈ ਹੋਂ 

ਰਾਜ । ਪ੍ਭੂ ਨਿਬਾਹੈੱਰੇ ਨਿਜ ਲਾਜ-॥੪੧ ॥ ਚੈਬਲ ਸਸਲਿਤਾ ਕੋ ਚਲਿ 

ਪਰਜੋ। ਨੈਦ ਲਾਲ ਕੌ ਬਹੁਰ ਉਚਰਜੋ । “ਹਾਕਮ ਰਾਇ ਸੈਗ ਲੇ ਜਾਇ । 

ਪਰੁ ਕੋ ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਜਾਇ॥੪੨॥ਏਕ ਸੁਆਲ ਜੁ ਕਹੈ' ਸੁ ਮਾਨੋਂ। 

ਤਿਨਹੁੰ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਰਣ ਠਾਨੌਂ? । ਸੁਨਿਕੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁਨ ਆਯੋ । ਨਮੋ 

ਕਰੀ ਸੁ ਪ੍ਸੈਗ ਸੁਨਾਲੋ / ੪੩ ॥ “ਭਲਹੁ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਵੈਹੋ। ਕਿਰ- 

ਤਾਰਥ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕਟੈ ਹੋ : ਕਹਕੋ ਆਪ ਕੋ ਲੀਨਸਿ ਮਾਨਿ । ਲਰਨ 

ਹੋਤ ਕਿਯ ਅੱਗ ਪਯਾਨ” ॥੪੪॥ ਤਬਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰਰੇ। “ਪੰਚ 

ਸਿੰਘ ਲਿਹੁ ਨੰਗ ਬਫੇਰੇ । ਜਾਹੁ ਬਹਾਵਰ ਸ਼ਾਹੁ ਬਿਜੈ ਦਿਹੁ । ਅੰਗ ਸੈਗ 

ਚੱਛਕ ਹਮ ਤਿਹ ਕਹੁ ॥ ੪੫ ॥ ਭਿੜੇ ਭੋੜ ਗਨ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ । ਡਾਰਾ 

ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਘ/ਇ । ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਸ਼ੱਤ ਸਨ ਲਰਿਕੈ। ਬਿਜੈ ਕਰਹ 

ਗੁਨ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਕੰ ॥ ੪੬ ॥ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌ ਸਮੁਝਾਵੋ ।-ਜਹਿੰ 

ਕਹਿ ਹਾਦਰ ਗਟੂ-ਬਝਾਵੋ । ਸਿਮਰਹਿ ਪਹੂੰਚਹਿੰ ਕਰਹੁ ਨ 'ਸੈਸਾ । ਲਿਹੁ 

ਸਲਤਨ ਰਿ੫ ਕਾਤ ਬਿਯਜਾ”।੪੭॥ਸੁਨਿ ਆਗਜਾਂ ਪਰੁ ਕੀ ਚਲਿ ਪਰੇ। 

ਸਨਧ ਬੱਧ ਘੋਰਨ ਪਰ ਛਰੇ ! ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਪੁਨ ਸਮੁੜਾਯੋ । ਮਾਨਿ 

ਬਾਕ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥ ੪੮ ॥ “ਹਮ ਭੀ ਕੂਚ ਕਰਤਿ ਹੀ ਆਏ। 

ਨ੍ਿਭੈ ਜਾਇ ਇਹ ਜਗ ਮਚਾਏ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨੇ। 

ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਜਿਤ ਕੋ ਚੀਨੇ ॥੪੯॥ ਮਿਲੋ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਗਾਥ ਸੁਨਾਈ । 

ਪ੍ਭੁ ਜੀ ਆਏ ਕਰੀ ਚਢਾਈ । ਸਿਮਰਨ ਤੇਂ ਹਾਜਰ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ । ਜਗ 

੧ਲੜ ਮਰੋ ਤਾਂ । “ਵੈਰੀ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਸੀ[। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸ਼ਲਜ। ( ੬੧੭੧) ਲਨ ੧ । ਅਸੂ ੪੧, 

ਮਹਿੰ ਪੂਰਲਪਾਨਹੂੰ ਮਹਾਂ ॥ ੫੦ ॥ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹੁ ਭਰਮ ਕੌ ਤਯਾਗਹੁ । 
ਹੋਤ ਭਾਵਨੀ ਕੋ ਵਲ ਪਾਗਹੁ''ਨੰਢਲਾਲ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਮੁਾਯੋ। ਨੀਠ 

ਨੀਠ ਕਰਿ ਮਲ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥੧॥ ਰਣ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਿ ਤੋਹੀ । 

ਹਤਹਿੰ ਬੱਬਰ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਹੋਹੀ” । ਸੁਨਿ ਕਜਿ ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਸੁੜ ਸ਼ਾਂਹੂ । 

ਚਲਯੋ ਲਰੋਨ ਕੋ ਹੇਤ ਉਮਾਹੂ ।੫੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ 
“ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੁ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਲਾਮ ਚੌਤ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥੪੦॥ 

੪੧_ [ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜੈਗ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨ ਕੌ ਮੁਜਰਾ ਲੀਨਿ ਬਨਾਇ” । ਬਖਸ਼ੀ ਬਖ- 

ਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਬ ਬਹੁ ਅਰੁ ਆਯੁਧ ਸਮੁਢਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ 

ਦੈ ਅਪਨਾਏ ॥ “ਆਰੈ ਮਨਸਬ ਜਰੋਂ ਸਵਾਏ” । ਕਹਿ ਉਮਰਾਵਨਿ ਰਿਦੇ 
ਵਧਾਏ 1 ਮਿਸੂਲ ਮਿਸਲ ਗ਼ੂਨ ਬੀਰ ਫ੍ਰਕ੍ਾਬੇ ॥ ੨॥ ਗੁਲਕਾਂ ਬਹੂ ਬਰੂਦ 

ਬਰਤਾਈ। ਗਨ ਤੋਂਪੈਂ .ਤਰਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਗਜ ਬਾਜੀ ਪੈਦਲ 
ਸੈਭਾਲੇ । ਦਲ ਆਰਾਸਤ ਕੀਨ” ਬਿਸਾਲੌ ॥ ੩ ॥ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ 

ਰਹਕੋ-ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋਂ ਸੈਘਰ-ਚਿਤ ਜ਼ਹਜੋ । ਸ਼ੁਤਰੀ; ਧੌਂਸੇ; ਧੱਗ ਬਜਾਈ। 
ਕਰਯੋ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਅਗਾਈ ॥ ੪॥ ਚੇਸ਼ਲ ਸਲਿਤਾ ਤਟ ਕੋ ਢਾਹਾ । 

-ਭਹਿ ਅਣਕਾਇ ਹਤੋ' ਰਣ ਮਾਹਾਂ-ਉਤ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਬਨਿ_ਸ਼ਾਹੂ । 
ਬੈਠਿ ਤਖਤ ਉਮਰਾਵਨ ਮਾਂਹੂ ॥ ੫ ॥ ਬਾਈ ਲਾਖ ਸੈਨ ਸੈਭਾਰੀ । ਦਸ 

ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਪੈਂ ਬਡ ਭਾਰੀ । ਲੇ ਪੰਚਾਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਬੂਰੇ । ਬਖਸ਼ਸ਼ਿ ਦਈ 
ਅਨਿਕ ਪਖਿਖਿ ਸੂਰੇ ॥ ੬॥ ਦੱਖਣਿ ਦੇਸ਼ ਸਗਲ ਅਪਨਾਯੋ । ਸਭਿ ਪਰ 

ਅਪਨੋ ਹੁਕਖ਼ ਟਿਕਾਯੋ । ਭ੍ਰਾਤਾ ਕੀ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਬਾਤ । ਕੋਪ੧ 

ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਰਘ ਨੀਰ ਸੁਕਾਏ” ॥੯॥ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ। 

ਸੈਸੈ ਹੋਤਿ ਸੁਨਤਿ ਦਲ ਭਾਰੀ ।-ਮੋ ਤੇ ਦਸ ਗੂਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ । ਤੋਪ 

ਪਰ ਲਾ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਸੋ ਤਾਵਨਾੰ ਵਿੱਚ) ਲੱਗੇ । (ਅ) ਪਾ “ਗਹੁ=ਚਰਨ ਫੜੋ, ਭਾਵ 

ਸ਼ਰਨ ਲਓ । “ਛਾਵ ਸਾਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੀਤੀ । “ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਂ । [ਢਾ:, ਆਰਾਂ- 

ਸਤਹ]। “ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਤਤਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਯਾਂ 



ਨ (੬੧੭੨) ਐਨ ੧। ਅੱਸੂ ਬ੧ੇ, 

ਜਤ ਅਤ ਦਲ ਅਹੈ ਸੈਗ ਮੇਰੇ । 
ਵਸ ਨਰਸ ਬਡਰ। ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨਹ ਅਬ ਕੋਈ ਇਕ 
ਦੇ ਨਹ ਅਕਸ ।ਦ੨॥ ਹੋ ਬਰਨ ਲੀ ਮਿਤ ਸੱਦ । ਅਤ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੁਰ ਮਨ ਆਇ-। _ਇਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਿ ਕੂਚ ਹਮੇਸ਼ । ਦਿੱਲੀ 
ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਗਮਨ ਕਰੇ ਸੁ॥੧੨॥ ਮੈਗ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ । ਮਹਿਮਾਂ 
ਸੁਨਿ ਨਰ ਮਿਲਹਿੰ ਸੁ ਆਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ । ਪੁਰਹਿੰ. 

ਕਾਮਨਾ ਜਨਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੧੩॥ ਉਤ ਅਵਰੈਗ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋਊ । ਭਯੋ 
ਭੋਰ ਚੈਬਲ ਤਟਾਂ ਸੋਊ।ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤੈ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ । ਰਠਸਿੰਡੇ ਬਡ 
ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਰੇ ॥ ੧੪॥ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਕਰੇ ਅਰੁ ਅਰੇ' । ਛੁਟੀ ਤੋਪ ਗਨ 
ਨਭ ਰਵ ਭਰੇ”। ਧੂੰਮਧਾਰੱਮ ਪਸਰੀ ਇਕ ਬਾਗੀ । ਨਹਿੰ ਦੀਖਤ ਦ੍ਰਿਗ 
ਪਾਨ ਪਸਾਰੀ£॥ ੧੫॥ ਸ਼ਲਖ ਜਮੂਰਨ ਕੀ ਬਡ ਹੋਈ । ਬਰਖਨ ਲਗੇ ̀ 
ਲੋਹ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਈ । ਮਨਹੁਂ ਅਕਾਸ਼ ਫੂੱਟ ਗਿਚ ਪਰਜੋ । ਭੀਖਣ ਸ਼ਬਦ . 
'ਮ ਨਭ ਭਰਯੋ ॥ ੧੬॥ “ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਹਿ ਰੌਰ ਉਠਾਯੋ । ਇਮ ਸਗਰੋ 
ਰੀ ਮਾਸੀ ਬੀਜ ਜਰ ਰੋਗ ਜਗੀਰ ਰਵਿ ਅਸਤਰੋ ਜਲਿ 

ਭਏ ਕਿਨਾਰੇ ॥੧੭॥ ਸਿਵਰ ਕਰਯੋ ਚਹਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ ।ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਤਰੋ 

ਸ਼ਰਮ ਭੇਂ ਸਵਧਾਨਾ । ਜਾਗੂਤਿ ਸੋਵਤਿ ਗਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ 
ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਚਢੇ ਲਰਨ ਕੇ ਹੇਤੁ ਬਹੋਰੀ । ਛੁਟਹਿ ਸ਼ਬਦ 
ਬਡ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ । ਹਯ ਧਵਾਇ ਕਰਿ ਤਜੈਂ ਤੁਵੈਗੇਂ । ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ 
ੋਰਤਿ ਅੰਰੀਂ ॥ ੧੯॥ ਨੇਜੇ ਖੈਬਲਿਆਲ' ਕੁਮਾਵੈਂ । ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਸਪਰ 
ਆਯੁਧ ਘਾਵੈਂ । ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਪਰਿ ਗਯੋ ਬਿਸਾਲਾ । ਸ਼ੁਤਰਨਾਲ ਘੁੜਨਾਲ 
ਕਗਲਾਂ ॥੨੦॥ ਇਮ ਹੁਇ ਜੈਗ ਹਟੇ ਦਲ ਦੋਊ। ਨਿਜ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ ਕੀਨਿ 
'ਸਭਿ ਕੋਊ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤ ਉਠਿ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ । ਜੋਧਾ ਸੁਨਤਿ “ਸਨਧਬੱਧ 
ਸਾਰੇ । ੨੧॥ ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਨਹੁੰ ਭਏ । ਹਮਲੇ ਕਰਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭਟ 
ਘਏ । ਤਾਰਆਜ਼ਮ ਕੋ ਬਡ ਲਸ਼ਕਰ। ਪਰਯੋ ਧਾਇ ਕਰਿ ਘਾਵਨ ਕੌਰਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਪਹ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਤੇ । “ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ । ਦੀ ਧਰਾ । 
(ਅ) ਫੈਡ ਰੋਲਾ । “ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ “ਖਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜੇ। ਤੇ ਰੱਖਕੇ 
ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ੁਤਰ ਨਾਲਾਤੇ ਘੋੜੇ ਪਰ੍ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਂਲੀ'ਘੁੜਨਾਲਾ। 

ਇਹ ਜੋਗ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਰ “ਜਾਦੂ” 
ਨਾਮੇ ਫਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 1ਪਲ-ਪੂਮਧਮ । 



ਪੀ ੮ਰ ਪ੍ਤੱਘ ਸਰਜ। ____(੬੧੭੩) _____ਐੈਨ੧। ਅੱਸੂ ਓਕੈ, 
ਕਰਿ ॥੨੨॥ ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਚਢਮੋ ਲਰਨ ਕੋ। ਉਤ ਆਜ਼ਮ ਪਹੁੱਚਮੋ 
ਪਿਖਿ ਰਨ ਕੋ । ਜੁਗ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨੌ ਜੈਗ ਪਵਾਇਿ। ਛੁਟਹਿਂ ਤੁਵੈਗ ਤੋਪ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ॥ ੨੩॥ ਗਜ ਪਰ ਹੁਤੋ ਬਹਾਦਰ ਰਾਇ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟ 
ਬਿਠਾਇ । ਗੁਰ ਗਾਬਾ ਕੋ ਮੁਖਹੁ ਉਢਾਰੈ। ਹੋਤਿ ਦੂਰ ਲਗਿ ਜੈਗ ਨਿਹਾਰੈ 
॥ ੨੪॥ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁਇ ਘਨੇ । ਸੁਭਫ ਪਰਸਪਰ ਆਯੁਧ 

ਹਨੇ। ਤਬਿ ਚਿਤਵਕੋ ਚਿਤ-ਬਡੇ ਲਰਹਿੰਗੇ। ਬਿਜੈ ਭਈ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਲ 
ਕਰੈਂਗੇ॥ ੫॥ ਮਹਾਂ ਬਿਖਮ ਤੌ ਦਿਯੋ ਨ ਜਾਈ । ਹੁਇ ਸੁਖੇਨ-ਮੈਂ ਦੇਉਂ 
ਬਨਾਈ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਟਾਰਹੁੰਗੋ ਸਬਿ ਕਹੈਂ-। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਰਨ ਕੌ 
ਲਹੈ॥੨੬॥ ਹਮਲਾ ਭਯੋ ਸੈਨ ਸਮੁਦਾਯਾ।ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਛੋਰਿ ਪਲਾਯਾ । 
ਭਾਜੇ-ਸੁਭਟ ਧੀਰ ਨਹਿ ਧਰਿਈ।ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲ ਕਯਾ ਰਣ ਕਰਿਈ 

॥ ੨੭॥ ਸੈਧਕਾ ਕੌ ਉਤਰਜੋ ਬਿਚ ਭੇਰੇ। ਸੈਕਟ ਤੇ ਉਰ ਚਿੰਤ ਘਨੰਰੇ । 

ਨੌਦ ਲਾਲ ਕੋ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ । ਕਹਸੋ “ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਤੂਰਨ ਜਾਇ॥੨੮॥ 
ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰੇਹੁ । ਮੇਰੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨੋਹੁ -ਆਪ ਸੈਰ 
ਮਮ ਪਿਤਾ ਬਿਗਾਰੀ । ਸੋ ਅਪਗਾਧੀ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੨੯॥ ਮੈਂ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਸਮ ਗਾਵਰ ਕੇਰਾ । ਤੁਮ ਬਚ ਪਰ ਬਿਸ਼ਵਾਸ ਬਡੇਰਾਂ । ਜਿਸਕੋ ਸੁਨਿ 

ਰਲ ਮੰਡਕੋ ਆਇ। ਨਤੁ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਨ ਕੁਛ ਬਨਿ ਆਇ॥ ੩੦ ॥ ਕਹੂੰ 

ਪਲਾਯ ਬਲਾਇਤ ਜਾਤਿ । ਜੀਵਤਿ ਸੁਖ ਸੋਂ ਖਾਨਾ ਖਾਤਿ । ਤੁਮਰੇ 

ਆਠਿ ਕਰਿ ਲਰਯੋ । ਨਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ੧ੋ॥ ੩੧॥ ਤੁਮਰੀ 
ਨਹਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਈ । ਹਤਿ ਭ੍ਰਾਤਾ', ਜੈ ਕਿਮ ਕਰ ਆਈ। ਦਸ ਗੁਨ 

ਅਧਿਕ, ਮਰਹਿਂ ਕਿਮ ਮਾਰੇ? ਬਲਿ ਨਿਰਬਲਿ ਉਰ ਸਕਲ ਬਿਚਾਰੇਂ” ॥ 

੩੨॥ ਮਾਨਜੋਂ ਕੇਵਲ ਬਾਕ ਤੁਮਾਰੋ । ਬਹੁਰ ਨ ਹਿਰਦੈ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੋ। 
ਕਯੋਂ ਨ ਕਰਤਿ ਹੋ ਆਨਿ ਸਹਾਇ? ਤੁਮ ਅਲੰਬ, ਨਹਿ ਆਨ ਉਪਾਇ॥ 
੩੩॥ ਖਿਤ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਮੋ ਪਰ ਧਰੀਅਹਿ । ਬਿਰਦ ਜਾਨਿ ਸੁਭ ਰੱਛਾ 

ਕਰੀਅਹਿ । ਸੁਨਿਕੈ ਨੰਦਲਾਲ ਚਢਿ ਗਯੋ।ਸ਼ੀਪ ਪਹੁੰਚਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ . 
ਕਯੋ॥ ੩੪॥ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਯੋ । “ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਬਹ 

ਦੁਖ ਪਾਯੋ। ਚਹਿਤ ਆਪ ਕੀ ਅਬਹਿ ਸਹਾਇ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਹੁ 

“ਰਾ ਨੰ ਮਾਰਕੇ । “( ਆਪ ਨੂੰ ) ਨਿਰਬਲੀ ਤੇ ( ਉਹਨਾਂ ਨੰ) ਬਲੀ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗਲ 
ਵਿਚਾਬਦਾ ਹਾਂ । !" ਰ੍ 



ਸਰ] ੯(ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੭੪ ) ਐਨ ੧ 1 ਅਸੂ ਬਕ, 

ਬਿਜੈ ਉਪਾਇ” ॥ ੩੫॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਢਾਰਨ ਕਰੀ । “ਚਢ੍ਕੋ ਜਗ 
ਉਰ ਤਿਸ ਕੋ ਫਰੀ ।=ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ੁਲ ਬਿਖਮ ਨਹਿ ਵੌ ਹੋਂ । ਹੋਹਿ ਸੁਗਮ 
ਸੋ ਸੁਨਤਿ ਕਰੈ ਹੋਂ-।੩੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਹੋਤਿ ਪਰਾਜੈ ਭਾਂਹਿ । ਡੋਲਕੋ ਸਿਦਕ 
ਨ ਦਿਢ ਉਰ ਖ਼ਾਂਹਿ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਅਪਨੋ ਮਨ ਕਰੈ । ਤਥਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲੇ ਰਿਪੁ ਹਰੈ ॥ ੩੭ ॥ ਹਮ ਕੋ ਰਹਯੋ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਂਰ। ਫਿਰਿ ਜੈ ਹੈ 
ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਿ । ਯਾਂ ਤੋ ਅਬਿ ਣਿਅਖ ਦੇ ਕਰ ਸੈਗ' ।-ਏਕ ਸੂਲ ਮੈਂ 
ਦੇਹੁ ਅਭੈਗ-॥੩੮॥ ਨਿਜ ਮਾਤੁਲ ਕੋ ਪਠੈ ਇਬਾਇ। ਲਿਖਤ ਆਪਨੀ 
ਦੇਹਿ ਪੁਚਾਇ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੁਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਇ । ਲਿਹੁ _ਸਲਤਨ ਸ਼ੱਤ 
ਗਨ ਘਾਇ ॥੩੯॥ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਮਾਹੈਂ । ਤਖਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਬਿਠਾਰੈਂ।ਪੀਛੇ ਤੇ ਕਰਿ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਾਲ । ਲਗੀ ਬਿਲਮ ਯਾਂਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ!”॥ 
8੦॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਪਦ ਖੈਦੇ/ਸ਼੍ਰੀਪ ਭ!ਤੁਮ ਸਭਿ ਥਾਨ ਬਮੈਦੇ। 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਜਾਨਹੁ ਤਿਸ ਉਰ 
ਖਾਮੀ ॥੪੧॥ ਮੈਂ ਆਛੇ ਅਬਿ ਕਰਿ ਤਹਿਕੀਕ । ਮੇਟੌਂ ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਭ੍ਰਮ 
ਲੀਕ”। ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਰਨ ਚਵਜੋ ਸਿਧਾਇ । ਸ਼ੀਘੁ ਪਹੂਚਜੋ ਉਤਰੜੋ 
ਜਾਇ॥ ੪੨॥ ਮਿਲਯੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਯੋ। “ਕਰਤਿ ਜੈਗ ਸੈਕ- 
ਲਪ ਉਠਾਯੋ ।-ਬਿਖਮ ਸ੍ਰਾਲ ਮੈਂ ਦੋਹੋਂ ਨਾਂਹੀ-। ਸੋ ਸਭਿ ਲਖੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥ ੪੩॥ ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਗੁਰ ਲਿਖਤ ਤੁਮਾਰੀ । ਮਾਤੁਲ ਗੇ 
ਸਗ ਉਚਾਰੀ । ਖਾਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਹੁ ਤਿਨ ਕੋਰੀ । ਬਹੁਰ ਬਿਜੋ ਰਿ੫ ਤੋ 
ਹੁਇ ਤੈਰੀ?॥ ੪੪ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼ਾਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਸਮਾਂਦਾ । ਸਮਰਬ, ਗਰ 
ਕੌ ਲਖਿ ਅਹਿਲਾਦਾ ।-ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ ਲਈਂ ਸਭਿ ਬਾਤ। ਅਬਿ ਸਹਾਇ 
ਹੁਇ ਹੈ ਦੇ ਦਾਤ-॥ ੪੫॥ ਨਿਜ ਕਰ ਕੀ ਤਬਿ ਲਿਖਤ ਪਠਾਈ । “ਏਕ 
ਸ੍ਰਾਲ ਮੈਂ ਦੇਉ' , ਬਨਾਈ” । ਹਾਕਮ ਰਾਇ ਪਠਜੋ ਅਰੁ ਮਾਤੁਲ। ਕਹਿ 
ਬਿਨਤੀ “ਬਖਸ਼ਹ ਜਨਤਾ ਤੁਲ” ॥ ੪੬ । ਬੇਗਵੈਤ ਬਾਹਨ ਚਢਿ 
ਗਏ'। ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇ ਸ਼ੀਘੂ ਦਰਸਏ । ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਪੁਨ ਸਕਲ 
ਸੁਨਾਈਂ । “ਬਖਸ਼ਹੁ ਤੂਲ ਤਮੈ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ੪੭ ॥ ਮੁਹਰ ਆਪਨੀ 
ਦਈ 'ਲੰਗਾਇ । ਇਸ ਮਹਿੰ ਸੈਸੈ ਕੋਇ ਨ ਪਾਇ। ਜਾਨਿ ਗ਼ੁਲਾਮ 
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਖ ਦਵੇ ( ਆਪਣ ਹਲਾਲ । “ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰਏਥੇ ਭੇਜੇ । ਦਾਸ 
ਵਾਂਕ (ਜਾਣਕੇ) । 

00 



ਨ! ਰੁਰ ਪ੍ਤਾਘ ਪੂਰਜ । " ੬੧੭੫ ਐੱਨ ੧ । ਅੰ੧ ੪੨. 

ਸਹਾਇ ਕਰੀਜੈ । ਬਿਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਰਿ” ਸਸਲਤਨ ਦੀਜੈ॥੪੮॥ ਦੇਖਿ ਦੀਨ 

ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸਭਾਟ । ਹਿਤ ਦ੮ਜ ਕੋ ਬਾਕ ਉਚ਼ਾਰਾ ।“ਅਬਿ ਤੁਮ 

ਜਾਹੁ ਚਢਾਵਹ ਸਾਨੂ । ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ ਹੈ ਰਣ ਮਾਂਹੂ ॥ ੪੯॥ ਤਾਰਾ 

ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਮੈ । ਕੁਛ ਉਮਰਾਵ ਨਨਂਤ ।ਬਦਾ ਹੈਂ । ਜਬਿ ਕੁਛ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਲਖਹ ਵਿਸ ਨੀਤ । ਹਟ ਲਫਨ ਤੇ ਹੁ/ਏ 'ਨ ਨਰਕੀਤ ॥ ੫੦ ॥ “ਜੁਗ 

ਭ੍ਰਾਤਾ ਕੋ ਅਬਿ ਕੇ ਜਾਵਹੁ । ਰਣ ਮੁਕ/ਬਲਾ ਭਲੇ ਕਰਾਵਹ” । ਤਾਰਾ 

ਆਜ਼ਮ ਮਰਜੋ ਲਥੀਜੈ । ਨ੍ਿਕੈ; ਠਢਿੰਤ ਜੈਗ ਕੋ ਕੀਜੈ. ੫੧॥ ਨਹਿੰ 

ਕਾਇਿਰ ਹੁਇ ਸੁਕਦਹਟ ; ੩ਹਜਧਰਿ ਉਤਸਾਹ ਪਿਖਹੁ ਰਨ ਮਹਾਂ”। ਸੁਨਿਕੈ 

ਸਤਿਗਰ ਕੇ ਬਚ ਆਫ਼ੇ । ਕਰਿ ਅਭਿਬੋਦਨ ਚਲਿਬੋ ਬਾਛੇ। ੫੨॥ 

ਲਿਖਤ ਪਰਭੂ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ।ਚਵਿ ਕਰਿ ਚਾਲੇ ਤੁਰਨ ਕਰੀ।ਉਲੈਘਿਪੰਥ 

ਚਬਲ ਤਟ ਖਾਏ । ਮਿਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਸਕਲ _ਸੁਨਾਏ ॥ ੫੩ ॥ “ਹੋਤਿ 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇ ਸੈਸੈ ਤਕਾਗਹੁ । ਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾਂ ਲਰਿਬੇ ਲਾਗਹ। ਮਿੱਬ੍ਯਾਂ 

ਹੋਹਿ ਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਯੋ । ਅਬਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਭਲਾਂ ਤੁਮ ਲਹਕੋ?॥ ੫੪॥ 

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਥੇ ਪ੍ਥਮ ਸੋਨੇ “ਬਹਾਂਦਰ ਸ਼ਾਹਾ : ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ 

ਚਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੪੧॥ ੪੨, . (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਰਾਜ ਪਾਪਤ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਠਿਸ ਮਹਿ ਸਕਲ ਤੜਾਰੀ ਕੀ ਬਨਾਇ । 

ਹੋਤਿ ਪਾਤ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਬਾਦਿਤ ਉਠੇ ਬਜਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਪੈਂ 

'ਸ਼ੁਰੁ ਚਲਾਵਨਿ ਕਰੀ। ਚਵੇ ਦਉ ਦਲ ਰਿਸ ਉਰ ਧਰੀ ।ਬਾਂਜੇ ਸ਼ੁਤਰੀ 

ਪਟਹੁ ਨਗਾਰੇ । ਭੇਰਿ ਭੂਖਨਾ ਛੂਰ ਭੂੰਕਾਰੇ” ॥ ੨॥ ਸ਼ਬਦ ੩ਵੈਗ ਤੋਪ 

ਕੋ ਔਰ । ਭਟ ਗਨ ਬੋਲ੍ਯੋ ਘਾਲਜੋ ਫੌਰ । ਅਧ ਯੋਧ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧੂਮ ਧਾਰ ਨਗ। 

ਧੂਰ ਉਡੀ ਆਛਾਦਤਿ ਟਰੈ ਸਭਿ ॥ ੩ ॥ ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤਰਾਤਰ ਚੱਲੋ । 

ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਰਿਪ ਘਾਲਤਿ ਹੱੋ । ਉਤ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਰਿਸ ਧਰਿਕੈ । 

ਪ੍ਰਰਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਉਚ ਉਯੰਰਕੈ ॥ ੪ ॥ “ਕਹਾਂ ਕਯੋ ਤੁਮ ਕੋ ਉਮਰਾਉ ! 

ਬੈਠਤਿ ਸਭਾਂ ਬਠਤਿ ੮:>ਤਾਉ"/ਬਡੇ ਬਣੇ ਮਨਸਬ ਤੁਮ ਪਾਏ । ਨਿਮਕ 

ਹਰਾਮ ਕਾਮ ਠਹਿੰ ਆਏ ॥ ੫॥ ਕਹਾਂ ਅਲਪ ਰਿਪੁ ਕੋ ਦਲ ਅਹੈ । ਲਰਿ 

“ਕਰਕੇ । “ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਾਂ ਭਰਾਵਾ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਣ ਚ ਨਵ 

ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਆ । “ਸਭਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬਕਦੇ ਸੀ। 



ਸੀ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ' ੬੧੭੬” ਐਨ । ਅੱਸੂ ੪੨, 
ਲਰਿ ਤੁਮਰੀਂ ਸਮਤਾ ਲਹੈ । ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਾਂ ਆਪਨੋ ਘਨੌ।ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਜ 
ਨ ਕਿੰਚਤ ਬਨੋ ॥੬॥ ਪਜਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿ ਤਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲੇਂ' ? ਹੇਰਹੁ ਅਲਪ 
ਸੁ ਆਵਤਿ ਪਿਲੋ”। ਸਕਲ ਸੈਨਪਤਿ ਡਾਟਨ ਕਰੇ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਪਠਤੋ 
ਜਹਾਂ ਜਹਿਂ ਖਰੇ ॥੭ ॥ ਇਿੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸੁਨਿਬੋ ਹੋਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ 
ਪ੍ਰੇਰਨ ਹਿਤ ਜੋਵਾਂ । ਹਮਲਾ ਸਭਿ ਉਮਰਾਵਨ ਚਾਹ । ਵਿਰ੧ੋ ਨਕੀਬ 
ਭਨਤਿ ਰਣ ਮਾਹਾ ॥੮॥ ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮਡਜੋ ਐਸੇ । ਸਾਗਰ ਜੂਤਿ 
ਜਲਜੈਤੁਨਿ ਜੈਸੇ । ਦੁਰਦ ਨੱਕ ਹਯ ਮਕਰ ਅਕਾਰ” । ਧੂਖਹਿਂ 
ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾਂ ਝਾਰਾ'॥੯॥ ਸਫਰੀ ਅਲਪ ਅਖਿਲ ਕਰਵਾਰੈ । ਪੈਦਲ 
ਗਨ ਜਲ ਜੀਵ ਹਜ਼ਾਰੇਤਜਿ ਬੋਲਾ ਮਿਰਯਾਦ ਬਿਸਾਲਾ” । ਫੈਲਜੋ ਮਹਾਂ 

_ ਬੈਗ ਤੇ ਜਾਲਾ` ।।੧੦ ॥ ਬਡੋ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਬਿ ਚਾਲਾ।ਛੁਟੇ ਜੈਬੂਰੇ ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਾਲਾ । ਤੜਕੜ ਤੁਪਕਨ ਕੀ ਬਡ ਹੋਈ । ਮਾਰੇ ਗੋਰਨਿ ਉਡਿਗੇ ਕੋਈ 
॥ ੧੧॥ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਦਲ ਹਾਲਾ । ਡਰਪਯੋ ਉਰ” ਅਵਿਲੋਕਿ 
ਬਿਸਾਲਾਓਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਜੋ ਪਿਛਵਾਰੇ । ਤਿਹ ਸੋ' ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਬ ਉਚਾਰੇ 
॥ ੧੨॥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੁ ਬਾਕਨਿ ਕਰਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ । ਲਰਿਬੇ ਲਗੜੋ ਰਾਜ ਧਰਿ 

- ਆਸ਼ਾ । ਨਤੁ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਮ ਭਾਈ । ਜਿਹ ਸਮੀਪ ਸਗਰੀ ਪ੍ਰਠੁ- 
ਤਾਈ"”॥ ੧੩॥ ਅਰਕੋ ਲਰਯੋ ਅਬਿ ਲੋ ਅਗਵਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ-ਨ 
ਆਠਿ ਸਹਾਈ। ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਹਿ ਦਲੋਰੀ ਦੈਕੈ । ਮੁੜ ਮਰਿਵਾਵੈ' ਜੋਗ 
ਕਰੈਕੈ ॥ ੧੪॥ ਪਿਤਾ ਖੁਟਾਈ ਮੋ ਪਰ ਲਜਾਵੈਂ । ਰੱਛਾ ਹੋਤ ਨ ਯਾਂਤੇ 
ਆਵੈਂ/ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਜੋ।-ਪਹੁੰਚਹੁ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਲਖਿ ਲੀਜੈ-? 
॥੧੫ ॥ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਬਨਹੁ ਸੁਚੇਤ ਨ ਕਰਿ ਮਨ 
ਦੀਨਾ । ਪਰਜੋ ਕੇਰ ਗਾਢੋ ਜਬਿ ਆਇ। ਤਤਛਿਨ ਹ੍ਰੈ ਹ੍ਰਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇ 
॥੧੬॥ ਕਪਟ ਨ ਕਰਹਿ ਦਾਸ ਕੇ ਮੈਗ । ਜੋ ਕ੍ੜੋਂ ਤੋਹਿ । ਜਿਤਾਵੈਂ 
ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇ ਉਸ (ਰੇ ਵੈਰੀ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ _੨ਦ੧ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ 
(ਹਨ, ਫੇਰ) ਦਬਾਈ ' ਆਂਵ੍ਦੇ ਹਨ । ₹ਹਾਬੀ ਤੋਦੁਦ ਹਨ ਮਾਨੋ । “ਘੋੜੇ ਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ । 
ਸਮੂਹ ਧੁਖਦੇ <ਠ)> ਮਾਨੋ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਹੈ । ੬ਸਮੂਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੋਫੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ । 
“ਮਰਿਯਾਦਾ ਰੂ ਰੂਪ ਕਿਨਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਟੈ । “(ਫੌਜ ਦਾ ਧਾਵੇ ਵਿਚ) ਬਹੁਤਾ (ਉਮਡ ਪੈਣਾ 
ਐਉਂ ਹੈ ਮਾਨੋਂ) ਬੜੇ ਬੇ ਬੇਗ ਨਾਲ ਜਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ । [ਜਾਲਾ ਤੋਂ ਏਸੇ £ਰਾਂਦ “ਜਲ” ਹੈ]। 
ਵਦੂਜੇ 4 ਦਾ) ਦਰ (ਲਸ਼ਕਰ) ਦੇਖਕੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਡਰਿਆ । "“ਐਸ਼੍ਰਜ । ਮਾਲਕੀ । 

ਪਾ:- | 



ਹੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੭੭ ਐਨ ੧। ਸੰਧੂ ੪੨. 

ਝੀਗਾੰ । ਕਹਜੋ ਸ਼ਾਹ ਅਬਿ ਸਮੈ । ਨਤੁ ਅਬਿ ਭੋਰਾ ਲੂਣ ਕਰਿ 
ਜਾਇ॥ ੧੭॥ ਦੇਖਹੁ ਪਰਤੋ ਜੋਰ ਅਬਿ ਰਨ ਕੌ ।ਘਟਾ ਮਨਿੰਦੋ ਹੇਲ 

` ਸੁਭਣਨ ਕੋ । ਤਾਰਾਂ ਆਜ਼ਮ ਬੀਚ ਖਰੋਵਾ । ਉਮਰਾਵਨ ਪਰ ਕੁੱਧਤਿ ਹੋਵਾ 
॥ ੧੮॥ ਕਿਮ ਅਟਕਹਿ ਮਮ ਚਮੂੰ ਬਿਚਾਰੀ । ਜਿਮ ਆਫ ਮਹਿ ਲਵਣ 
ਬਿਚਾਰੀ । ਅਬਿ ਜੇ ਹੋਹਿ ਪਲਾਇਨ ਸੈਨਾ। ਬਹੁਰ ਉਪਾਇ ਬਨਤ ਕਿਮ 
ਹੈ ਨਾ।੧੯॥ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਜੁਗਮ ਕਰ'ਜੋਗਿਪ੍ਰਭੁਜੀ ਪਹੁੰਚਹਿੰਘਾਲ ਹੈ . 
ਜ਼ੋਰ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਮੈਘਾਹੈਂ । ਸਭਿ ਉਮਰਾਂਵ ਹੈਰਿ ਕੋਰਿ ਹਾਰੈਂ? ॥ 
੨੦॥ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ । #ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ! ਰੱਛਾ ਸਮੈਂ ਮਹਾਨੀ। 

ਸੇਵਕ ਜਾਨਹੁ ਬਨਹੁ ਸਹਾਇ । ਬਿਰਦ ਹੁ ਆਪਨ ਆਇ ॥ 

ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਗੁਰ ਦਈ ਦਿਖਾਈ । ਸੈਗ ਸ਼ਹੀਦਨ ਦਲ 
ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਫਰਰੇ ਛੂਟੇ । ਏਕੈ ਬਾਰਿ ਬਾਜ 
ਜਨੁ ਟੂਟੈ' । ਧਰਮ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਬੋਲਾ । ਪਿਖਹੁ ਸ਼ਾਹੁ ਤਜਾਂ- 

ਗਹੁ ਉਰ ਹੌਲਾ ॥ ੨੬॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਸੈਗ 
ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋ ਦਲ ਜੋਰਿ । ਧਨੁਖ ਬਾਨ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਸੈਘਰ 

ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਭਰੇ? ॥੨੭॥ ਮਨਹੁ ਕਰਨ ਮਹਿੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਯੋ । ਪ੍ਰਾਨ 
ਹਾਨ ਤੈ ਤੁਰਤ ਜਿਵਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ । ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਯੋ ਥਿਸਾਲ ਛਬੀਲਾ॥ ੨੮॥-ਧਨੁਖ ਪਨਚ ਧਰਿ ਸੈਧੇ ਤੀਰ । ਮਾਰਯੋ _ 

ਝਹੈਂ ਰਿਪਹਿੰ ਬਰ ਬੀਰ । ਲਗੀ ਕਾਨ ਦੁਣਕੀ ਇਕ ਕਰ ਕੀ” । ਦੁਤੀ 

ਮੁਸ਼ਟ, ਤਾਕਯੋ ਦਿਸ਼ਿ ਅਰਿ ਕੀਂ'॥੨੯॥ ਛੋਟੀ ਫਾਲਨ ਉਛਲਤਿ ਘੋਰਾ । 

੧ਗਾਫ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸੇ ਪਏ ਜਿਵੇ' ਬਾਜ ਛੁਟਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। “ਇਕ ਹੱਥ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਕੈਨ ਨੂੰ 
ਜਾ ਲਗੀ ਹੈ । “ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਧਨੂਖ ਦੀ ਮੁੱਠ (ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ) ਦੁਸ਼ਮਨ ਵਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਮੂਰਜ । ( ੬੧੭੮) ਜੋਨ ੧। ਅੰਜੂ ੪੨. 

ਢਲਜੋ ਜਾਤਿ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਓਰਾ-। ਦੈਕ ਬਾਰਿ ਇਮ ਦਈ ਦਿਖਾਈ । 
ਜਿਮ ਤੜਿਤਾ ਦਮਕਤਿ ਦੁਰਿ ਜਾਈ" ॥ ੩੦ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੋਗ ਜਹਿੰ 
ਭਾਰੀ । ਤੁਪਕ ਤੋਂਪ ਛੂਟਤਿ ਬਿਸ਼ੁਮਾਰੀ” । ਅੰਥ ਖੁੰਧ ਬਹੁ ਧੂਰ ਉਡਾਈ 
ਢਾਂਪਜੋ ਰਵਿ ਕੁਛ ਦੈ ਨ ਦਿਖਾਈ ॥ ੩੧॥ ਦਾਰੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਿ ਦਿਸ਼ਿ 
ਦੋਦਿ । ਸੁਨੀਅਤਿ ਨਹੀਂ' ਕਹੈ ਕਿਛ ਕੋਇ। ਕੋਸਨ ਲਗਿ। ਪਸਰੇ ਦਲ 
ਲਰਤੇ । ਜੀਤ ਪਰਸਪਰ ਬਾਂਛਤਿ ਅਰਿ ਤੇ ॥ ੩੨॥ ਕ੍ੰਜਰ ਪੁੰਜ ਘਣਾ 
ਸਮ ਠਾਂਦੇ । ਚਢਿ ਉਮਰਾਵ ਪਿਖਹਿੰ ਰਣ ਗਾਂਦੋ। ਹਾਬਨ ' ਬਿਥੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਕੋ ਧਾਰੇਂ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਬੀਰ ਜੁੜਾਰੇ॥ ੩੩॥ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਬੀਚ 
ਤਿਨਹੁੰ ਕੋ । ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਉਰ ਬਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ੯। ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ । ਵਾਰ ਕਰਤਿ ਇਕ ਬਾਰੀ ਭਏ ॥ ੩੪/ਗੁਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰ 
ਦੈ ਛੁਟਿ ਢਾਲੇ। ਭਰੇ ਬੇਗ ਕੇ ਸੂੰਕ ਬਿਸਾਲੇ । ਕੀਖਨ ਤੀਖਨ ਨਾਗ 
ਕਰਾਲਾ। ਤਾਰਾਆਜ਼ਮ ਕੇ ਲਗਿ ਭਾਲਾ ॥ ੩੫॥ ਬਰਮੀ ਸਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਸਭਿ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਵੋਕ ਸ ਮੁਖ ਦਿਖਿ ਦਏ“। ਮਨਹੁ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜੁਗ 
ਸੋਹੈ'ਪਕੈ ਮੁਖ ਅਲਪ ਸਾਰਕਾਂ ਦੋਹੈਂ।੩੬॥ ਗਜ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਛਿਤ 
ਪਰਜੋ । ਰਿਪੁਨਿ ਪਰਾਜੈ ਬਾਂਛਤਿ ਮਰਯੋ । ਪਦਵੀ ਬੀਰਨ ਕੀ ਸ਼ੂਭ ਪਾਏ । 
ਗੁਰ ਕਰ ਤੋ ਮਰਿ ਭਿਸਤ ਸਿਧਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਚੌਦਾਂ ਕੁੰਚਰ ਕੇ ਉਮਰਾਵੇ । 
ਆਜ਼ਮ ਸਾਬ ਗਿਰੇ ਰਣ ਬਾਵੈ । ਸ਼ਸਤ ਸ਼ਹੀਦਨਿ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਗਏ 
ਭਿਸਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨ ਤਜਾਗੇ ॥੩੮॥ ਅਪਰ ਸੁਭਟ ਸੈਂਕਰ ਹੀ ਘਾਏ। ਗਿਰੇ 
ਬਾਰਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਏ।ਹਾਹਾਕਾਰ ਬੀਚ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ । ਆਜ਼ਮ ਗਿਰਯੋ 
ਮਰਕੋ ਲਖਿ ਕਰਿਕੈ । ੩੯ ॥ ਜੇ ਉਮਰਾਵ ਬਚੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਲਸ਼ਕਰ 
ਮੋਰਕੋ ਲਰਤਿ ਕਰਾਲਾਂ । ਸਨੋਂ ਸਨੋ ਹਟਿ ਪਾਛੈ ਗਏ । ਤੂਸ਼ਨਿ ਜਾਇ 
ਉਤਰਤੇ ਭਏ ॥ ੪੦ ॥ ਆਪਹੁੰ ਅਪਨੇ ਦੂਤ ਪਠਾਏ। ਜਾਇ ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨਾਏ । “ਭਾਗਆਜ਼ਮ ਰਣ ਮਹਿ ਗਿਰੜੋ । ਨਹੀਂ ਖੈਭਾਰ ਸ਼ਸਤੁ 
ਤੋ ਮਰਯੋ” ॥੪੧॥ ਸਨਤਿ ਅਨੰਦਯੋ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ। ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਕਰਿ 

੧ਚਮਕਕੈ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਬੇਗਿਣਤ । ੧ਮਤਿ ਮਿਰੇ ਤੋ ਚਿਦੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਤੇ 
ਵਿਸ੍ਹਾਸ਼ ਹੈ। ਬਦੇਹਾਂ (ਤੀਰਾਂ) ਦੀਆਂ (ਇਕ ਪਾਸੇ) ਬਾਹਰ ਬਾਗੜਾਂ ਤੇ (ਦੂਜੇ ਪਾਸ) ਮੁਖੀਆਂ 
ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ । “ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ੬ਅਬਵਾ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ 
ਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨ । “ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ (ਕਿ ਕਿਸਦੇ) ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ । 
(ਐ ਸ਼ਸਤ੍ਰ (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਮਰਿਆ ਹੈ (ਉਸ ਅੱਗੋ) ਆਪਾ #ਭਲ ਨਾ ਸੰਕਿਆ । 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਕ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। _ (੬੧੭੯) ਐਲ ੧। ਹੂ ੪੩, ਰ੍ 

ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਖੋਜਨ ਗਯੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਹਾਂ ਪਰਯੋ' ਦੀਰਘ ਰਣ 

ਮਾਂਹ॥ ੪੨॥ ਦੇਖਤਿ ਤੀਰ ਭਾਲ ਨਿਕਸਾਏ । ਜੋ ਕੰਚਨ ਤੇ ਲਿਪਤ 
=ਡ [ 

ਸਹਾਏ।ਸੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਸੈਭਾਰਨਕਰੇ । ਹੇਤੁ ਪਰਖਬੇ-ਕਿਨ ਪਰਹਰੇ”- 

॥੪੩॥ਤਿਹ ਦਫਨਾਇ ਹਰਖ ਕੌ ਮਾਨਾ । ਮਨਹੁੰ ਚੈਕ ਭਾ ਇੰਦ ਸਮਾਨਾ। 

ਲਸ਼ਕਰ ਮਿਲਕੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੋਦੇ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਕਲ ਸੈਭਾਰੋ ॥੪੬॥ 
ਪੂਰਬ ਸਮ ਹੀ ਮਨਸਬ ਪਾਏ । ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੈ ਸਭਿ ਅਪਨਾਏ । ਡੇਰਾ 

ਕਰਯੋ ਜੈਗ ਕੀ ਧਰਨੀ। ਸਿਵਤ ਖ਼ੁਦਾਇ ਅਲਹ ਕੀ ਬਰਨੀ ॥ ੪੫ ॥ 

` 6ਮਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ । ਦੀਨ ਦੇਖਿ ਕੀਨਸਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹਾੰ ।ਧਰਮ 

ਸਿੰਘ ਕੌ ਸਾਦਰ ਪਾਸ। ਕਰਜੋ ਬਿਠਾਵਨਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੪੬ ॥ ਪੈਨ 

ਗੁਰੂ ਮਮ ਮਦਤਿ ਨਿਬਾਹੀ । ਪੂਰਨ ਬਾਕ; ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ? । ਪੁਨ 

ਸਗਰੇ ਉਮਰਾਵ ਬਲਾਏ । ਜਿਤਿਕ ਸਭਾਸਦ ਸੇ ਚਲਿ ਆਏ ॥ ੪੭ ॥ 

ਢੋਨਹੁਂ ਤੀਰ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕਰੇ । “ਇਹ ਕਿਸਕੇਂ ਤਰਕਸ਼ ਮਹਿ ਭਰੇ। 

ਬੋਲੇ ਬਹੁ ਬਵਾਇ ਕਰਿ" ਤਬੈ । “ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰ ਕੋ ਲਗਿ ਜਬੈ?॥ ੪੮ ॥ 

ਅਪਰ ਕਹੇ ਐਂ ਐਂਚਿਤ ਮਾਰੇ'। ਤਿਤੀ ਕਹੈ ਮੈਂ “ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਹਾਰੇ”। . 

ਸਭਿ ਤੇ ਲੋ ਕਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਮਿਲਾਏ । ਕਿਮ ਸੋ ਮਿਲਹਿ ਨ ਸਮਤਾ ਪਾਏ 

॥੪੯॥ ਜਾਨੈ ਸ਼ਾਹੁ ਭੇਵ ਤਿਨ ਸਾਰਾਂ । ਤੁਰਕਨ ਤੋਂ ਭੈ ਧਰਿ ਨ ਉਚਾਰਾ । 

€ਇਿਹ ਤੋਂ ਤੀਰ ਅਜਾਇਬ ਅਹੈਂ । ਨਹਿੰ ਕਿਹ ਤਰਕਸ਼ ਕੇ" ਸਤਿ ਲਹੈਂ 

॥੫੦॥ ਕੋਤਿਕ ਕਹੈ' “ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ। ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਅਜ਼ਰੈਬੀ ਦਲ“ ਮਾਰਤਿ ਹੇਰਾ। ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖ਼ੁਦਾਇ ਬਡੇਰਾ” ॥੫% 

'ਸੁਨ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਹ੍ਰੈ ਬਿਸਮਾਦੇ । ਸਲਤਨ ਘਾਇ ਸ਼ਾਹੁ ਅਹਿਲਾਵੇ। 

ਭਈ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਭਿ ਮਿਟਰੋ ਬਖੇਰਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹਰਖ ਬਡੇਰਾ।4੨॥ 

'ਇਤਿਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ 'ਸ਼ਾਹਜੈਗਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੋਇ ਚ
ੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ 

-ਐਤੂ।੪੨॥ ਬੜ, [ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ] । 

ਦੌਰਰਾ। ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇਕੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੁਲਵਾਇ । ਸਾਦਰ 

ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰਾ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤਿਹ ਸਮੁੜਾਇ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੈਂ ਅਥਿ 

ਜਾਉ' ਆਗਰੇ ਨਗਰੈ । ਕਰਹੁ ਸੈਭਾਰਨਿ ਲਸ਼ਕਰ ਸਗਰੇ । ਤਹਾਂ ਬੈਠਿ 

ਕਰਿ ਲੋਬੋ ਦੈਬੋ। ਸਭਿ ਸੂਬਨ ਸਭਿ ਥਾਨ ਪਠੈਬੋ ॥੨॥ ਤੁਮ ਅਥਿ ਜਾਇ 

ਕਪਿਆ ਸੀ (ਤਾਰਾ) । ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ (ਇਹ ਤੀਰ) । “ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ । ਕਿਸੈ ਦੇ ਭੱਬੇ 

ਦੇ ਨਹੀਂ । “ਗੁਪਤ ਤੋ” ਆਇਆ ਦਲ । 



ਨ ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । _( ੬੧੮੦) ਐਨ ੧%। ਲੰਲੂ ੪੩ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਪਾਸੀ। ਕਰਹੁ ਵਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਮੋਹਿ ਖੈਦਗੀ ਜਾਇ 
ਸੁਨਾਵਹੁ। ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਪੁਰਿ ਕੋ ਲੋ ਆਵਹੁ ॥ ੩॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨਹੁੰ 
ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ । ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਇਤ ਮਗ ਪਗ ਪਾਵਹ? । ਸਿਰੇਪਾਉ 
ਪੰਚਨ ਕੌ ਦੀਨੰ/ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਜਿਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਬੀਨੇ ॥੪॥ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੈ ਮਗ 
ਚਲਿ ਆਏ। ਮਿਲਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਜੋ ਜੁਗ 
ਕਰ ਜੋਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਨਜੋ' ਹੇਰਿ ਇਨ ਓਰੇ ॥੫॥ “ਹੋਇ ਸੁ ਜਿਮ ਸੁਲ- 
ਤਾਨੀ ਜੈਗ' । ਬਿਜੈ ਪਗਾਜੈ ਕਹਹੁ ਪ੍ਰਮੋਗ” । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਤਬੈ 
ਉਚਾਰੀ । ਜਾਨਤਿ ਆਪ ਜਗਤ ਗਤਿ ਸਾਰੀ॥੬॥ਬਿਦਤ ਗੁਪਤ ਜੇਤਿਕ 
ਸਭਿ ਜਾਨੋ । ਪੂਭੁ ਜੀ ! ਤੁਮ ਤੇ ਕਹੂੰ ਨ ਛਾਨੋ' । ਸਰਬ ਚਰਿਤ ਕੇ ਕਰਨ 
ਹਾਗੇਕਰਮ ਕਰਤਿ ਭੀ ਰਹਹੁ ਨਿਆਰੇ॥7॥ ਆਇਸੁ ਤੇ ਹਮ ਕਹੈ ਸੁਨਾਏ। 
ਦਹਦਿਸ਼ਿ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮਡਾਏ। ਤੋ੫ ਤੁਪਕ ਤੇ ਭਾ ਰਣ ਗਾਢੋ । ਹੋਤਿ 
ਪਰਾਜੈ ਹੇਰਤਿ ਠਾਂਢੋ ॥੮॥ ਦੀਨ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹ ਘਿਘਿਆਯੋ । ਤਬਿ ਰਾਵਰ 
ਨੇ ਦਰਸ਼ ਵਿਖਾਯੋ । ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੁਰਤ ਸੈਘਾਰਾ । ਬਜਜੋ ਬਿਜੈ ਕੌ 
ਤਬੈ ਨਗਾਰਾ ॥੯॥ ਆਨਿ ਮਿਲੋ ਸੂਬੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਲਤਨ 
ਪਾਏ।ਹਮ ਕੋ ਰੁਖ਼ਸਦ ਕਹੇ 'ਠਾਏ' ਤੁਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੈਦਗੀ ਗਾਏ" ॥੧੦॥ 
-ਬਿਰੋਂ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਮਬਾਰ। ਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਉਦਾਰ$-”। 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੂਚ ਕਰੈਤੇ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਢਿਸ਼ਿ ਕੌ ਗਮਨੰਤੇ ॥ 
੧੧॥ ਨਗਰ ਗਾਮ ਬਨ ਸੈਲ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖ 
ਨਾਲੋ।ਨਿਕਟ ਰਹ;ੋ ਪੁਰਿ ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਸਾਰੀ । ਆਈ ਚਲਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਅਸਵਾਰੀ ॥ ੧੨ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਉਪਜਯੋ ਚਾਉ । ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤੁ 
ਚਲੋ ਅਗਵਾਊ । ਕੇਤਿਕ ਗਾਂਡੀ ਪਰ ਚਢਿ ਧਾਏ। ਕੌ ਸੋਦਨ ਪਰ ਢਵੇਂ 
ਭਜਾਏ ॥ ੧੩॥ ਕਿੜਿਕ ਭੁਰੋਗਨਿ ਪਰ ਚਢਿ ਚਾਲੋਂ । ਘਨੇ ਪਦਾਂਤੀ 
ਭਾਉ ਬਿਸਾਲੇ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਕਰ ਧਾਰੇ । ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਮਾਰਗ 
ਅਗਵਾਰੇ ॥ ੧੪ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਾਉ ਧਰੇਤੇ । ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ 
ਸੀਸ ਰਖੰਤੇ । ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਦਰਬ ਉਦਾਰਾ । ਅਰਪਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਕਈ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ॥ ੧੫॥ ਸੋਭਿ ਕੀ ਕਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
'ਪਾਤਜਾਹੀ ਜੈਗ । “ਬਾਵਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ੈ। ਬਰੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਏਥੇ (ਆਗਰੇ ਹੂ 
,ਵ) ਦਿਓ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੬੧੮੧) _____ਐਨ੧। ਸੰ: ੪੩, 
ਅਵਲੋਕਤਿ ਰੂਰੀ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਜੋ ਪ੍ਤੁ ਡੋਰਾ। ਲਗਜੋ_ ਦਿਵਾਨ 
ਖਾਲਸੇ ਕੋਰਾ।੧੬॥ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਨਗਰ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਪਰ 
ਹੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਇਕੁ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਟਿਕਾਯੋ । ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸਿੱਖ 
ਗਨ ਆਯੋ ॥੧੭॥ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭਿ ਪਰ 
ਸੁਖ ਲੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਇਸੁ ਵੁਰਮਾਈ । “ਹਮ ਕੌ ਦਿੱਲੀ ਦੇਹੁ 
ਦਿਖਾਈ ॥੧੮॥ ਕਿਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਸਭਿ ਥਾਨ । ਸੈਂਦਰਤਾ ਸੁਨੀਅਤਿ 
ਬਹੁ ਕਾਂਨਾ । ਸੁਨਿਕੈ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨਿ ਸਲਾਹੂ । ੪ਮੁਸਮੰਜਸ ਹਮ ਕੋ ਇਸ 
ਮਾੰਹੂ ॥ ੧੯॥ ਸੱਯਦ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਜੈਗ _ਕਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੌ ਮਾਰੇ । ਕਿਸ ਕੌ ਪੁੱਤ ] ਭਤੀਜਾ ਕਾਤ॥ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਾਸੈ ਕਿਸਹੁਂ ਜਮਾਤਾਂ 
॥ ੨੦ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਨਬੈਧੀ ਘਨੇ । ਜਿਨ ਕੇ ਰਣ ਮਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਨੋ । ਸੋ ਉਰ ਕੋਧੰਹ ਜਬਹਿ ਨਿਹਾਗੀਹੈ ਹਰ ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾ 
ਰਹਿ ॥ ੨੧ ॥ ਅਵਰੈਗ ਮਰੋ ਪੁੱਤ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਹੋਯਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਅਫੇਰਾ' । ਨਹਿੰ ਕੈ ਧਰਿ ਹੈਂ ਮਗੰਹੇਂ ਕਿ ਮਾਰਹਿੰ । ਛਿੜਹਿ ਜੈਗ ਤਬਿ ਕੌ 
ਹਫਕਾਰਹਿ ॥ ੨੨॥ ਯਾਂਤੇਂ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਤਰੀ ਚਢਾਵਹੁ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਬਿਚ 
ਕੋ ਲੇ ਜਾਵਹੁ। ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਕੇ ਸਗਲ ਮਕਾਨਾਂ । ਤਹਾਂ ਬਤਾਵਹੁ 

ਖਿਖਹੁ ਮਹਾਨਾ? ॥ ੨੩ ॥ ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਸਭਿ ਦਿਲਵਾਲੀ । 

ਮੰਗਵਾਈ ਇਕ ਨਾਉ ਬਿਸਾਲੀ । ਔਰ ਸੈਗ ਕੋਤਿਕ ਮੰਗਵਾਈ । ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਚਢਾਈ ॥ ੨੪ ॥ ਸਨੋ ਸਨੇ ਸਭਿ ਤਰੀ ਚਲਾਈ । 
ਪੁਰਿ ਕੇ ਨਿਕਟ ਤਰਤਿ ਜਬਿ ਆਈ। ਦੂਰਬੀਨ ਪੁਭੁ ਕੌ ਗਹਿਵਾਈ । 

ਲਗੇ ਬਤਾਵਨਿ ਥਲ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੫ ॥ #ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਬਜ਼ਾਰ 
ਬਿਸਾਨਨਾ'। ਲਾਲ ਦੁਰਗ ਲਗਿ ਹਾਟਨ ਮਾਲਾ”। ਮਹਿਜਿਤ ਜੁਮਾ” ਖਰੀ 
ਇਹ ਦੀਖੀ । ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰਪੁਰੀ ਸਰੀਖੀ ॥ ੨੬ ॥ ਪਾਹਨ ਲਾਲ 

ਲਗਜੋ ਇਹ ਸਾਰੋ । ਬਹੁ ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ ਦੁਰਗ ਉਸਾਰੋ । ਬਾਸਾ ਕਰਤਿ 
ਰਹੇ ਗਨ ਸ਼ਾਹੂ । ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਬਨੇ ਇਸ ਮਾਂਹੂ” ॥ ੨੭ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਕਹਿ ਸਕਲ ਦਿਖਾਈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਰਨੀ ਚਲਿਵਾਈ । ਮੋਤੀ ਬਾਗ 
-ਉਂਤਾਰੇ ਜਾਇ । ਘਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਮਡਾਇ॥੨੮॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ 

ਸਕਲ ਸਿਧਾਰੇ । ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰ ਬਾਰ! ਨਿਹਾਰੇ । ਪੁਨ ਤਰਨੀ 

ਓਤਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ) ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਅਜੇ ਕਾਫੀ) ਹੋਯਾ ਨਹੀਂ । “ਇਹ ਵਡਾ ਬਜ਼ਾਰ 
ਹੈ । ਵਹਫੀਆੰ ਦੀ ਪੰਗਤੀ । “ਜਮਅ ਮਸਜਿਦ । “ਉਤਰਕੇ । (ਅ) ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ । 



ਸਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂ੦ਮ । (੬੧੮੨) ____ਐਨ ੧।ਸੰਨੂ ਬੜ. 

ਪਰ ਲਏ ਚਢਾਇ । ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਹਿੰ ਸਿਵਰ ਲਗਾਇ ॥ ੨੯ ॥ ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸਨ ਕਹਜੋ । “ਕਰਨਿ ਫਰੇਬ ਹਮਹੁੰ ਸੈਗ ਚ਼ਹਜੋ । 
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਂ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਹੇਰਾ । ਜਬਾ ਮੁਲੰਮਾ ਕੈਚਨ ਕੋਰਾ?॥ ੩੦ ॥ 
ਸੋ ਦਿਨ ਬਿਤਕੋ ਪ੍ਰਾਤ ਪੁਨ ਭਈ । ਸੈਗਤ ਸਕਲ ਦਰਸ ਕੌ ਗਈ । ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਬੈਠੇ ਜਬਿ ਪਾਸੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥੩੧॥ “ਨੌਮੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਹਿਂ ਸਸਕਾਰੇ। ਤਿਸ ਬਲ ਕੋ ਕੀਜਹਿ_ਨਿਰਧਾਰੇ । ਆਗੇ 
ਅਵਰੈਗ ਤੇ ਡਰਪਾਵਹੁ । ਅਬਿ ਨ ਰਹਜੋ, ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਵਰੁ ॥ ੩੨॥ 
ਸੁਨਿਕੈ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਬਿ ਸਜਾਨੇ । ਜਹਿੰ ਸਸਕਾਰੇ ਜੋ ਤਹਿੰ ਜਨੋ₹। 
ਨਿਰਨੈ ਕਰਜੋ ਲਿਯੋ ਬਲ ਸੋਊ।ਬਨਵਾਯਹੁ ਮੰਦਿਰ ਸਭਿ ਕੋਊ, ੩੩ ॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਦਰਬ ਯੋ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਕੀਨਿ 'ਬਡੇਰਾਂ । 
ਪੂਜਨ ਲਗੇ ਸਕਲ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਸਾਰੀ ॥ ੩੪॥ 
ਇੱਤੜਿਕ ਕਰਿ ਕਾਜ ਅਛੇਰੇ । ਚਲਨ ਚਹਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗੇਰੇ । ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਚਲਿ ਆਈ । ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਵਾਈ ॥ ੩੫ ॥ 
“ਤਮ ਸਮ ਜਿਸ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਬਿਖੈ ਰਹੈ ਹਮ ਚਹੈ' । ਇਸ 
ਪੁਰਿ ਸਮ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਂਹੀ । ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਰਹਿ ਬਿਰ ਝਿਸ ਮਾਂਹੀ” ॥੩੬॥ 
ਪੂਜਨ ਹੇਤੁ ਫਿਕਾਵਹੁ ਕੋਈ” । ਚਿਤਵਤਿ ਭੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿਧਿ ਸੇਈ । 
ਦੌਨਹੁੰ ਮਹਿਲ ਸੈਗ ਮਹਿ ਜੋਇ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ “ਤਮ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥੩੭॥ 
ਹਮ ਨੰ ਦੱਖਣ ਜਾਨੋ ਦੂਗਤੁਮ ਨਿਤ ਚਲਹੁ ਕਸ਼ਟ ਹੁਇ ਭੂਰ । ਦਿੱਲੀ 
ਮਹਿ ਬਿਰਤਾ ਅਬਿ ਗਹੀਅਹਿ। ਸੈਗਤਿ ਮਹਿਂ ਸੁਖ ਪੂਰਬ ਰਹੀਯਹਿ ॥ 
੩੮॥ ਦਿਨ ਪਤਿ ਕੂਢ ਬਿਖਾਦ ਕਰੈਤਾ।ਇਹਾਂ ਬਸੇ ਸੁਖ ਸਮਾਂ ਬਿਤੈਤਾ। 
ਸੁਨਿ ਸੰਦ੍ਰੀ ਦ੍ਿਗ ਭਰਿ ਬਹੁ ਰੋਈ । ਸੁਤ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦੁਖ 
ਪੋਈ॥ ੩੯ ॥ ਕੋਤਿਕ ਬਾਰਿ ਦ੍ਰਿਗਨ ਜਲ ਡਾਰਾ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਿ ਕੇ 
ਸਾਥ ਉਚ਼ਾਰਾ । “ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ 
ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਨੀ ॥੪੦॥ ਮੈਂ ਅਤਿ ਦਖੀ ਨਿਕਟ ਤੁਮ ਰਹੀ“। ਇਕ ਪੁੱਤ 

"ਜਿਵੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਲੀਮਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ” ਹੁਣ ਨੁਰੰਗੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ । 'ੋ ਤਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ 
ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਦੋਇਸ ਵਿਚ ਫਿਕਕੇ ਹੀ ਸਿਖੀ ਵੇਲੇਗੀ । “ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ 
ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ; ਸੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਹੇ'ਵਿਚ ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ 
ਬੀ ਦੁਖੀ ਹੈਈ ਹਾਂ, ਵਿਛੜਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ [ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੪੬] । 



੧ ਗੁਥ ਪਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੬੧੮੩) ਨੈਨ ੧ । ਸੰੂ ੪੩, 

ਤਿਸ ਭੀ ਮ੍ਰਿਤ ਲਹੀ।ਕਿਸ ਅਲੰਬ ਜੈ ਮੈਂ ਜੀਲੋਂ ਗੁਸਾਈ' ਬਿਛਰ 
ਦਕਲੀ ਰਹਿ ਇਸ ਥਾਂਈ ॥ ੪੧॥ ਪ੍ਰਥਮ ਕਟੈਬ ਆਪ ਕੋ ਭਾਰਾਂ । ਚਾਰ 
ਪੁੱਤ ਚਾਰੂ ਸੁ ਕੁਮਾਰਾ । ਸਾਸੂ ਸਹਤ ਸੁ ਰਹਿਤ ਸੁਖਯਾਰੀ । ਸੈਕਟ ਹੁਤੋ 
ਨ 'ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥ ੪੨ ॥ਜਿਤ ਕਿਤ ਅਵਲੋਕਤਿ ਦ੍ਰਗਿ ਸੀਤਲ । 
ਉਦਤ ਜਿਠੁਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਤਲ” । ਸਭਿਨਿ ਬਿਹੀਨ ਰਹੀ ਦੁਰਭਾਂ- 
ਗਨ । ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗਨ ॥ ੪੩ । ਨਿਜ ਢਿਗ ਤੇਂ ਭੀ 
ਚਹਹੁ ਬਿਛੋਰੀ । ਕੌਨ ਦਸ਼ਾ ਹੱਦ ਹੈ ਤਬਿ ਮੋਰੀ । ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਉਚਿਤ 
ਸਭਿ ਕਰਿਬੇ । ਮਮ ਹਿਤ ਚਹਤਿ ਜਿ ਕਰਨਾ ਧਰਿਬੇ ॥ ੪੪॥ ਤੋਂ ਮਮ 
ਸੁਤ ਕੋ! ਦਿਹੁ ਬਿਦਤਾਇ । ਜਿਸ ਕੋ ਪਿਖਹਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਪਾਇਿ। ਰਹੋਂ' 
ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਰਿਕੈ । ਰਾਵਰਿ ਧਕਾਨ ਰੁ ਸਿਮਰਨ ̀  ਕਰਿਕੈ ॥ ੪੫॥ 

ਜਬਿ ਸੁਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਸਿਮਰੇਤੀ । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮੈਂ ਨ ਮਰੈਤੀ”। 
ਏ/ਤਕ ਦ੍ਖ ਪੂਰਬ ਭਾ ਮੋਹਿ । ਬਿਰਹ ਆ੫ ਕੇ ਕਯਾ ਗਤਿ ਹੋਹਿ ॥੪੬ ॥ 

` ਕਿਹ ਅਲੈਬ ਮੈਂ ਰਹੋਂ ਦੁਖਾਰੀ । ਤੁਮ ਜਗ-ਗੁਰ ਪਤਿ ਅਸ ਗਤਿ ਵਾਰੀ। 
ਸੁਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਉਂ । ਜਿਮ ਕਿਮ ਪੂਰਹੁ ਇਹੁ ਮਮ ਸੁਆਉ 

॥ ੪੭ ॥ ਬਾਂਛਤਿ ਪੁਰਵਹੁ ਲਾਖਨ ਜਨ ਕੀਂ। ਅਤਿ ਅਭਿਲਾਖਾਂ ਇਹ 

ਮਮ ਮਨ ਕੀ । ਪੁਨ ਆਇਸੁ ਕੋ ਮਾਨਿ ਸੁਖਾਰੀ।ਰਹੋਂ ਬਿਛੁਰਿ ਇਸ ਪੁਰੀ 

ਮੜਾਰੀ? ॥੪੮॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁ ਰੋਈ । ਭਈ ਦੀਨ ਮਨ 

ਸ਼ੋਕ ਪਰੋਈ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸਤ ਸੂਰਤ ਢਿਤਵਤਿ । ਦਕੋਸ ਮਨਿੰਦ 
ਬਰਖ ਕੋ ਬਿਤਵਤਿ” ॥ ੪੯ ।। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ 
“ਦਿੱਲੀ! ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੱਤ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੩ ॥ 

ਬਬ, [ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰਕ ਪੁੱਤ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੀਨਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸੁੰਦਰੀ ਪਤਿਕਰਤਾ ਧ੍ਰਿੰਤਵੇੜਿ"। ਬਹੁ ਸਮਤਾ 

ਦੀਰਘ ਦੁਸਹਿ“ਂ ਜਬ ਇਮ ਭਨਯੋ' ਬ੍ਤੋਤ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਿ- 

ਗੁਰ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭ ਬਾਨੀ । ਦੋਨਿ ਹਰਖ ਮ੍ਰਿਦੁ ਕੀਨ ਬਖਾਨੀ। “ਹੇ 

ਸ਼ੁਭਮਤੇ ! ਅਖਿਲ ਜੇ ਲੋਕ। ਨਾਮਦੂਪ ਨਾਨਾ 7 ਅਵਿਲੋ ਕ॥੨॥ਬਿਨ ਸਨਿ- 

੧ਹਿਰਦੇ ਥਾਂ | ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਉਪਜਦਾ ਸ। । “ਭਾਵ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ 

ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ 

ਵਰ੍ਹੇ ਤੁਲ ਬੀਤਦਾ ̀ ਹੈ। ੯ਪਵਿੱਦਤਾ (ਧਰਮ) ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ । (ਅ) ਪਤਿਬ੍ਰਤਿ ਅੰਤੇ ਧੀਰਜ 

ਵਾਲੀ । “ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਾਨ; ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਂਸਿਆ । [ਸੈਸ', ਸ਼ਮ=ਸ਼ਾਂਤਾ; ਖਿਮਾ, ਠਿੰਮ੍ਰਤਾ!। 

#ਪ:=ਦ੍ਰਸ਼ਾਂ । ਦੁਸ਼ਾਂ । 



1) ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੮੪ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਸੂ ੪੪, 

ਹਾਰ ਸਕਣਨ ਹੀ ਅਹੇ । ਭੂਤ ਜੁ ਹਤੇ ਭੇਵਿੱਖ ਨ ਰਹੇ । ਅਪਨਿ ਧਰਮ 
ਗਾਦਢੋ ਕਰਿ ਮਰੇ । ਸੋ ਨਰ ਧੈਨ ਸਿੰਧੁ ਜਗ ਤਰੇ ॥ ੩॥ ਨਰ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਕੋ ਦਿਹ ਕਾਜਾ । ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਜਹਾਜਾ” । ਤੋ ਸੁਤ "ਧਰਮ 
ਛੱਤ੍ਰੀਯਨਿ ਕੋਰ।ਰਣ ਮਹਿ ਸੋ ਨਿਰਬਾਹ ਬਡੇਰਾ॥੪॥ ਸ਼ੱਤ ਸੈਂਕਰੇ ਖੇਤ 
ਗਿਰਾਏ । ਆਪ ਜੂੜਿ ਸੁਰਲੋਕ ਸਿਧਾਏ । ਜਹਿ ਸਭਿ ਰੀਤੋਨਿ ਕੇ ਸੁਖ 
ਅਹੈਂ । ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਖ ਸਭਿ ਕਹੈਂ ॥੫॥ ਖੋੜਸ ਬਰਖ ਆਰਬਲ ਤਨ 
ਕੀ” । ਸਭਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਭਿਲਾਖਾ ਮਨ ਕੀ । ਢੱਕ ਵਰਤਿ ਮਹਿ ਮੰਡਲ 
ਰਾਜੂ । ਮਿਟਹਿ ਨ ਆਇਸੁ ਕਿਤਹੁ ਕੁਕਾਜੂ”॥ ੬ ॥ ਕਰਨਿ ਰਮਨਿ 
ਰਮਨੀਨਿ ਨਵੀਨ“ ।ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਆਨੰਦ ਜਗ ਪੀਨ । “ਜਿਸ ਆਨੰਦ 
ਕੋ ਕਨਕਾ ਏਹੂ। ਤਿਸ ਅਠੰਦ ਸੋਂ ਮਿਲਕੋ ਅਛੇਹੂ£ ॥ ? ॥ ਨਿਜ ਨੰਦਨ 
ਆਨੰਦ ਬਿਲੈਦ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨਿ ਲੋਹੁ ਮਤਿਵੇਂਦ ! ਤਿਸ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨ 
ਸੁਮਤੇ ! ਕਰੋ ।ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਰਹਨ ਮਨੋਰਬ -ਧਰੋ॥ ੮ ॥ ਰਿਦੈ ਧਕਾਨ ਹਮ 
ਕੋ ਨਿਤ ਧਜਾਵਹੁ । ਨਿਕਟ ਦਰਸ ਕੋ ਸੁਖ ਫਲ. ਪਾਵਹ । ਪਰਾਲਬਧ 
ਤਨ ਕੀ ਸਭਿ ਭੋਗਿ। ਪਹੁੰਚਹੁ ਅੰਤ ਹਮਾਰੇ ਲੋਗ ॥੯॥ ਅਪਰ ਤ੍ਰਿਯਨਿ 
ਸਮ ਤੁਹਿ ਨਹਿੰ 'ਚਹੀਅਹਿ। ਹਮਰੀ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਵਲ ਲਹੀਯਹਿ(ਸਿੱਖਨ 
ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਬਸੀਯਹਿ ਵਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਰਚ ਠਾਨਿ ॥ ੧੦॥ 
ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਨ । ਸੋ ਪੁਰਵਹੁ ਹਮ ਸੋ ਕਰਿ ਭਾਖਨਿ । 
ਸੈਗਤਿ ਬਿਨ ਮਾਨਿਬੇ ਜੋਗ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਸਿਖ ਲੋਗ ॥੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਟਿਕੇ ਮਸੈਦ ਮਹਾਨ । ਸਰਬ 
ਦਰਬ ਇਹ ਅਰਪਨ ਕਰਿਹੀਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਮਹਿ ਬਿਰਤਾਂ 
ਧਰਿਹੀ' ॥੧੨॥ ਤੁਵ ਥਿਰ ਹੋਵਨਿ ਤੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ । ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਰਹੈ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ਦੇਨਿ ਲਨ ਜਗ ਰੁ ਗਰ ਵਿ ਗੀ ਨਿਸ਼ਚੈਧਾਰਿ।੧੩॥ 

੯੧੨ , "ਜਹਾਜ਼ ਵੱਛ ਤਰਨੇ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਮੱ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ) “ਤਨ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋਵੇ ੇ  (ਜੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਤੇ)। “ਪਿਿਬਵੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਚੇਕੁਵਰਤੀ ਰਾਜ ਦੋਵੇ । $ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫਲੋ (ਕਿਧਰੇ) ਤੇ 
ਕਿਧਰੇ (ਉਸ ਦਾ ਠੋਈ) ਕੌਮ ਏਟਾ ਨਾ ਟੋਵੇ (ਭਾਵ ਸਭੁ ਸਫਲ ਦੋਣ । “ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਬਾ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ੫ਪਤ ਦੋਣ । “ਇਹ ਸਾਟੇ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਕ ਕਿਣਕਾ -ਮਾੜ੍ ਹਨ 
€੨ ਅਟੰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (ਅਜੀਤ ਸੰਪ); ਭਾਵ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ਹੈ । 

(ਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ  ਕਿਣਕਾ ਮਾੜ੍ਹ ਹਨ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੮੫ ) ਸੈਨ ੧ । ਸਨ ਓ. 

॥ ਧੂਅਰ ਥੌਲਰ" ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾਂ । ਇਸਥਿਰਤਾਂ ਕੌ ਕਯਾ ਭਰਵਾਸਾ । 
ਸਮ ਦਰਿਆਉ ਚਲੜੋ ਨਿਤ ਜਾਤਿ । ਭਰਜੋ ਰਹੈ ਇਕ ਸਮ ਦਿਖਰਾਤਿ?” 

॥ ੧੪ ॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪੁਕੁ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਈ। ਭਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਅੱਲ੍ਹ 
ਗਿਰਾਈ।ਸ਼ੀ ਗਰ ਮੈਗ ਸਿੱਖ ਸੰਨਆਰਾ । ਰਹਜੋ ਪੁੱਤ ਜਾਚਤਿ ਬਹੁ ਬਾਰਾ 
॥੧੫॥ ਕੋਤਿਕ ਸਮੈਂ ਬਿਤਾਵਤਿ ਭਯੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਸੈਗ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਂ ਗਯੋ । 
ਯਾ ਵਹਿਰ ਇਕ ਬਾਰਕ ਗੇਰਾ। ਗਮਨਤਿ ਪੰਬ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਹੋਰ 

ਸੰਘ ਲਿਆ ਜਿਖ ਜਲ ਗੁਰਮਾਲੋ। ਜਗਤ ਪੁੱਘ ਨ ਜਨਕ ਪਾਯੋ। 

ਕਰਿ ਪਜਾਰ ਦੁਲਾਰਾ।ਤੋਰਿ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵੈ ਉਢਾਰਾਗ₹੭ ॥ 

ਕੈ ਸਿਖ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਕਹੋ । ਪਾਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਲਹਜੋਕੋ 
ਤਿ੍ਯ ਸਬਨ ਸੁ ਦਗਧਾ ਦੇਯ । ਤੋਂ ਇਹ ਬਚੈ ਅੰਨ ਅਚਿ ਲੋਯ ॥ ੧੮ ॥ 

ਯਾਂ ਕੋ ਜਤਨ ਕਰਹੁ ਵੁਰਮਾਵਨ” । ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਬੋਲੇ ਜਸੁ ਪਾਵਨ । 
ਜਲ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੀਜੈ । ਨਿਜ ਤਿ੍ਯ ਸਥਨ _ਪਖਾਰਨਿ 
ਕੀਜੈ ॥ ੧੯॥ ਬਾਰਕ ਜਥਿ ਉਫੈਗ ਮਹਿੰ ਪਾਇ। ਦੁਘਧ ਕਚਨ ਮਹਿ 
ਤਬਿ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਂਰਨ ਸਿਸ ਬਯ ਪਾਵੈਬਿਨ ਸੈਸੈ ਇਹੁ ਬਡ 
ਹੁਇ, ਜਾਵੈ? ॥੨੦॥ ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਤਾਂਹਿ।ਲਿਯੋ ਉਠਾਇ ਹਾਥ 
ਜੁਗ ਮਾਂਹਿ । ਜਲ ਤੇ ਭਲੋ ਕਰਾਇ ਸ਼ਨਾਨ । ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਕੋ ਦੀਨਸਿ 
ਅਥੰਨ ॥੨੧॥ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਕ ਦਨਾਵਨ ਕੀਯੋ । ਸਿਖਨੀ ਹਰਖ ਧਾਰਿ ਉਰ 

ਲੀਯੋਸੋ ਬਿਧਿ ਕਰੇ,ਸਥਨ ਪਯ ਆਵਾ।ਸਹਿਤ ਸਨੋਹ ਸੁ ਨੰਦਨ ਪਾਵਾ 
॥ ੨੩॥ ਜਿਯਤ ਰਹਜੋ ਬਾਰਕ ਪ੍੍ਿਤਪਾਰਜੋ । ਦਪਤਿ ਅਪਨੋ ਪੁੱਤ ਬਿਚਾ- 
ਰਕੋ ।'ਪੰਚ ਬਰਸ ਕੋ ਹੋਯਸਿ ਜਬੈਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਪਿਖਿ ਸੁੰਦਰੀ ੨ ਤਬੈ॥੨੩॥ 
ਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤ ਅਨੁਹਾਰਾਂ” । ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਲਿਹਾਰਾ । 
€ਦਿੱਲੀ ਬਿਥੈ ਰਹੋ"ਜਬਿ ਕਹਜੋ । ਰਿਦੈ ਸਦਰੀ ਤਬਿ ਇਮ ਚਹੜੋ ॥੨੪॥ 
ਕਹਤਿ ਕੈਤ ਸਨ ਜੋਰਤਿ ਹਾਥ। “ਤਜੜੋ ਚਹਤਿ ਜੇ ਇਸ ਪੁਰਿ ਨਾਥ ! 
ਮਮ ਸੁਤ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸ ਅਨੁਹਾਰਾ।ਦੇਹ ਅਬੈ ਕਰਿਹੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਾ॥੨੫॥ 
ਸਤ ਸਮ ਪਾਰਕ ਕਰਿ ਮੈਂ ਰਾਥੋਂ । ਮਨ ਪਰਚਾਵਨਿ ਹਿਤ ਅਭਿਲਾਖੋਂ । 
ਦਿਹੁ ਆਇਸੁ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਬੈ । ਪਿਖਤਿ ਰਹੌਂ ਪਾਰਕ ਕਰਿ ਤਬੈ!॥੨੬॥ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਲਿਕੈਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। “ਇਸ ਪਾਰਹਿਂ; ਜਬ ਹੋਹਿ ਮਹਾਨਾ । 
"ਝੂਏਂ ਦੇ ਅਨ. ਚੀ ?੍ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਓਜ । (੬੧੮੬ ) ਰ੍ ੧। ਅੰਠ ੪੪. 

ਬਨਹਿ ਤੋਹਿ ਕਉ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ। ਖੋਜਹਿ ਤਬਿ, ਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ" 
॥੨੭॥ਯਾਂਤੇ ਇਮ ਹੀ ਰਹੁ ਹਰਖਾਇ। ਪਠਹੁਨਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਪਾਇ । 
ਪਠਤ ਸੁਨਨ ਮਹਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਹ ।ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਹੁ” - 
॥ ੨੮॥ ਸੁਨਿ ਸੁਦਰੀ ਮਨ ਅਨਮਨ. 6 ਭਈ ।-ਪਤਿ ਤੇ ਇਹ ਨ ਕਾਮਨਾ 
ਲਈ । ਬਡੋ ਹੋਇ ਕਯਾ ਕਰਰਿ ਬਖੇਰਾ। ਅਬਿ ਚਿਤ ਪਰਚਾ ਪਿਖਹਿ ਨ 
'ਮੇਗ ॥੨੯॥ ਰਹੋਂ' ਇਕਾਂਕੀ ਸਦਾ ਉਦਾਸ । ਨਹਿ ਨੰਦਨ ਨਹਿ ਪਤਿ ਹੈ 
ਪਾਸ-। ਕੇਤਿਕ ਢਿਰ ਮਹਿ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨੀ । “ਦਖ ਆਤੁਰ ਕੀ ਬਿਨੰੰ ਨ 
ਮਾਨੀ ॥ ੩੦॥ ਰਾਵਰਿ ਬਿਨਾ ਇਕਾਂਸ਼ੀ ਥੀਵੇਂ ।ਪਰਮ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਕਿਸ 
ਬਿਧਿ ਜੀਵੰੰ । ਕਯੋਂ ਨ ਬਿਬਾਰਤਿ ਹਹੁ ਮਮ ਹਾਲ । ਬਿਰਦ ਆ੫ ਕੋ ਸਦਾ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ” ॥ ੩੧ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੇ ਬਿਢਾਰਾਂ -ਇਹ ਦੁਘ 
ਆਤੁਰ ਅਹੈ ਉਦਾਰਾਂ । ਸਮੁੜਾਈ ਸਮੁੜੋ ਨ ਅਜਾਂਨੀ । ਬਾਰਕ ਪਾਰਕ 
ਚਹਿਸ ਮਹਾਨੀ-॥੩੨॥ ਕਹੋ ਤਬੈ “ਲੈ ਪਾਰਹੁ ਆਪ' । ਲਖ ਹੈ” ਬਡੇ 
ਵੋਹਿ ਸੈਤਾਪ” । ਸੁਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਨੁਹਾਰੀ । ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯਹੁ 
ਪਿਖਿ ਸੂਖ ਭਾਰੀ ॥ ੩੩ ॥ ਪਤਿ ਕੀ ਆਇਸੁ ਲੋ ਹਿਤ ਪਾਰਨ । ਸੁਤ ਹੀ 
ਕੋ ਕਿਯ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ । ਪਾਲਕ ਭਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਇ । ਸਿਘ ਤੋਂ 
ਲਯੋ ਹਰ੪ ਮਹਿ ਹੋਇ॥ ੩੪ ॥ ਪੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕੇ ਸਾਬ । ਪੁਰਿ 
ਰਾਖਨ ਹਿਤ ਬੋਲੋ ਨਾਬ। “ਨਿਕਟ ਸੋਤ ਕੇ ਰਹੁ ਬਿਰ ਹਰ ਕੌ। ਕਜਾ ਲੀ ਹੈਂ 
ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਿ ਜੈ ਕੈ ॥੩੫॥ ਸਕਲ ਬਿਧਿਨਿ ਤੇ ਬਸੈਂ ਸੁਖਾਰੀ । ਪੂਜਹਿੰ 
ਪਹੁੰਢਿ ਸੈਗਤਾਂ ਸਾਰੀ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗਮਨ ਨਰਕ ਸਮ ਕਹੈਂ।ੜ੍ਰਿਯਾ ਜਾਤਿ 
ਕੋ: ਬਹ ੯੫ ਅਹੋ” ॥ ੩੬॥ ਸੁਨਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕਚ ਜੋਰੇ । “ਗਾਢੋ ਨੋਮ 
ਅਹੈ ਇਹ ਮੋਰੇ। ਪੂਰਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਂ ਤੁਹਾਰਾ । ਪਦ ਬੈਦਨ ਤੇ ਅਚੋਂ 
ਅਹਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਾਨੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ । ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਮਹਿਂ ਸੋਗ 
ਤੁਮਾਰੇ । ਗਮਨ ਬਿਥੇ ਨਹਿਂ ਸੈਕਟਿ ਕੋਈ। ਸੈਗ ਆਪ ਕੇ ਸਭਿ ਸ੪ 
ਹੋਈ ॥ ੩੮ ॥ ਪੁਜਵਾਵਨ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਪਾਸ। ਬ੍ਰਿਹ ਤੁਮ ਤੋ ਇਹ ਧਰੋਂ 
ਨ ਆਸ। ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਸਛਿ-ਜਾਨਨਹਾਰੇ। ਬਨਹਿ ਨ ਕਹਿਬੋ ਨਿਕਰ 

_ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ੩੯ ॥ਪਰਖਿ ਪ੍ਰੰਮ ਕੋ ਰਾਖਹੁ ਸਾਬ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪੁਜ਼- 

ਦੋਂ ਡਾਲਰ ਪਰ ਕੀ ਸਹਾਯਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗਾ । “ਅਪ ਲੋਕੇ ਪਾਲ ਲੈ । “ਢੇਖੇਂਗੀ । 
ਤੋਂ ਵਿਛੜਕੇ । ੍ "ਪਾ:-ਸੂਲਹੁ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । [ ੬੧੮੭ ) ਐਨ ੧ । ਅੰਹੂ 8੫, 

ਵਹੁ ਨਾਬ/। ਦਲ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਨੀ । ਚਲਨ ਸੈਗ ਬਿਨਤੀ 
ਇਹੁ ਮਾਨੀ.॥ ੪੦ ॥ ਖ਼ੈਗਤ ਮਹਿਂ ਸੈਂਦਰੀ ਕੋ ਲੋਰਿ। ਅਲਹੋ ਬਹੈ ਪੈਗ 
ਦੱਛਨ ਓਰ। ਇਤਨੇ ਬਿਬੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ । ਨਿਜ ਉਮਰਾਵ ਪਠਜੋ ਗੁਰ 

_ ਪਾਹੂ ॥ ੪੧॥ ਧਰਿ ਅਕੋਰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਮੋ ਕਿਯ। ਸਭਿ ਬਿਰਤੈਤ ਪ੍ਰਭੂ 
ਢਿਗ ਕਹਿ ਦਿਯ। “ਜੈਗ ਜੀਤ ਸਲਤਨ ਕੋ ਪਾਇ। ਨਗਰ ਆਗਰੇ 
ਬਿਰਯੋ ਸੁਹਾਇ॥ ੪੨॥ ਰਾਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਿਤ ਕਹੈ । ਮਿਲਿਬੇ ਹੇਤੁ 
ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਰਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ । ਮ੍ਰਦ੍ ਬਾਕਨ 
ਕੌ ਕਹਿ ਹਰਖਾਵਹਾ॥ ੪੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋ “ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਕਾਈ । 

. ਕੂਚ ਹੋਨਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿਂ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਜਾਇ। 
ਕਹਹੁ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤਿ ਹਮ ਚਲਿ ਆਇ? ॥ ੪੪॥ ਸੁਨਿ ਉਮਰਾਵ ਕਹਨਿ 
ਪੁਨ ਲਾਗਾਂ । ਸਗ ਆਪ ਕੇ ਬਹੁ ਅਠੁਰਾਗਾ । ਤਊ ਸ਼ਰੀਅਨਿ ਤੇ ਡਰ- 
ਪੌਤਿ । ਤੁਮ ਦਿਸ਼ਿਆਇ ਸਕੈ ਨ ਕਦੈਤ ॥੪੫ ॥ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰੀ 
ਸੁ ਮਾਨੇ । ਅਹੈਂ ਸਕੇਲ" ਸੈਂਕਰੇ ਸਜਾਨੇ । ਅਵਰੇਗ ਦੈ ਦੈ ਮਾਨ ਵਧਾਏ। 
ਨਿਤ ਬੈਠਤਿ ਢਿਗ ਸੋ ਸਮੁਦਾਏ॥੪੬॥ਯਾਂਤੇ ਆਇ ਨ, ਸੁਕਚਤਿ ਰਹੈ। 

_ ਤਊ ਦਰਸ ਅਵਿਲੋਕਨ ਚਹੈ?। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਿਨਤੀ' ਬਹੁ ਕੀਨਿ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਰੇਪਾਉ ਤਿਸ ਦੀਨਿ ॥੪੭॥ ਰੁਖਸਦ ਹੁਇ ਗਮਨਜੋ' ਤਤਕਾਲਾ। 
ਕਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸੇਂ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ । ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਪ੍ਰਕੁ ਕੋ ਫੇਰ ।-ਮਿਲਿ 
ਬੋਲੋਂ' ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਿ-॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਪ੍ਰਥਮ 
ਐਨੇ 'ਦਿੱਲੀ' ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਚਤਵ'ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੦੪ ॥ 

੪੫. ਮਿਬੁਰਾ, ਬੰਦਰ । ਪਵਿੱਤ ਜਲ ਨਿਰਨਾ । ਆਗਰੇ ਪੁੱਜਣਾ] । 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਤੋਫ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਬਲ ਕਿਯ ਸਸਕਾਰ। ਬਿਦ- 
ਤਾਂਯੋ ਮੰਦਿਰ ਬਨਜੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਿਤ ਸਥਾਨ 
ਬਿਦਤਾਇ ਸੁਨਾਯੋਂ। ਸਤਿਮੈਗਤਿ ਕੈ ਜੋੜ ਕਰਾਯੋ। ਸੁੰਦਰੀ ਕਰੀ 
ਵਫਕਾਵਨ ਪੁਰਿ ਮੈਂ! । ਆਪ ਅਰੋਹਨਿ ਬਾਂਛਤਿ ਉਰ ਮੈਂ ॥੨॥ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕੋ ਨਿਜ ਗਵਨ ਸੁਨਾਵ। ਗਨ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਮੇਲ ਸੁਹਾਵ।ਅਨਿਕ ਅਕੋ- 
ਰਨ ਧਰਿ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਕਦਮਪਦਮ ਸੁਖ ਸਦਮ” ਨਿਹੋਰੇ॥ ੩॥ ਜਥਾ 
ਭਾਵਨਾ ਧਰਿ ਅਵਿਲੋਕੇ । ਤਥਾ ਸਭਿਨਿ ਲਖਿ ਲਖਿ ਦ੍ਰਿਗ ਰੋਕੇ। ਜਨੁ 
ਇਕਾਂਠੇਕੀਤੇਸੁ"ਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨਕਵਲ।#ਪਾ:-ਬਨਾਧੋ।?ਇਥੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। 



_ਘ੍ ਗੁਰੋ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੮੮ ) ਸੈਨ ੧। ਸੰਧੂ ੪੫, 

ਦਰਜ ਢਿਸ਼ਿ ਗਨ ਅਰਬਿੰਦੂ ।ਕਿਧੌਂ ਚਕੋਰਨ ਚਿਤਵਤੋ ਇੰਦੂ ॥ ੪॥ 
ਕਰੁਨਾ ਭਰੇ ਕਟਾਛ ਛਬੀਲੇ। ਸਭਿ ਪਰ ਡਾਰਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣਿ ਰਸੀਲੇ । 
ਸਨਧਬੱਧ ਹੁਇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜੇ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਸਾਜੇ ॥ ੫ ॥ 
ਖਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭਿ ਕੋ ਤਬਿ ਨਾਬ। ਕਰ ਜੋਰਹਿੰ ਧਾਰਹਿਂ ਪਗ ਮਾਬ । ਹਿਤ 
ਅਰੋਹਿਬੇ ਹਯ ਅਨਵਾਯੋ । ਹੇਰਿ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯ ॥ ੬ ॥ ਬਿ੍ਛਰਨ' 
ਸਮੈਂ ਰੂਪ ਜਸ ਬੇਸੂ । ਰਿਦੈ ਧਰਯੋ ਤਸ ਕੈਤ ਹਮੇਸ਼ੂ । ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭਿ ਕੋ 
ਇਕ ਬਾਰ । ਪਗ ਰਕਾਬ ਧਰਿ ਭੇਂ ਅਸਵਾਰ ॥੭॥ ਸਹਿਤ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਗ 
ਚਲੋਂ । ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਜਨ ਗਨ ਕੋ ਤਹਿ ਖਲੋ । ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ ਸੈਗ ਸਿਧਾਈ। 
ਰਹੀ ਸੈਂਦਰੀ ਆਇਸ ਪਾਈ ॥ ੮ ॥ ਪੰਥ ਉਲੈਘਿ ਕਿਤਿਕ ਪ੍ਰਭੁ ਗਏ। 
ਹੇਰਿ ਸੁ ਥਲ ਡੇਰਾ ਪੁਨ ਕਏ । ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਕਰਿ ਮਜਲ ਸੂਖਾਂਰੀ । 
ਜਾਇ ਪਹੂਚੇ ਤਹਿ ਅਘਹਾਰੀ"॥ ੯॥ ਪੰਚ ਕੋਮ ਮਥਰਾ ਜਬਿ ਰਹੀ। 
ਸਿਵਰ ਕਰਾਇ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਹੀਂ । ਨਿਸ ਬਿਸਗਾਮੇ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ । 
ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ॥੧੦॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੋ। 
ਹਯ ਅਰੋਹ ਕਰਿ ਪੁਭੂ ਪਯਾਨੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਮਥਰਾਂ ਪੁਰੀ ਨਿਹਾਰੀ । ਜਹਿਂ 
ਬਿਲਾਸ ਕੀਨਸਿ ਗਿਰਧਾਰੀ” ॥ ੧੧॥ ਸੂਰਜਕ੍ੰਡ ਕੀਯੋ ਸਭਿ ਡੇਰਾ । 
ਸੁੰਦਰ ਤਟ ਜਮਨਾ ਜਲ ਹੇਰਾ । ਸ਼ਕਾਮ ਸਲੋਨੋ ਰੂਪ ਸੁਧਰਿਕੈ । ਬਿਲਸੇ 
_ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਬਿਰਿਕੈ ਫਿਰਿਕੈ ॥ ੧੨॥ ਸੋ ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਨਾਨਾ ਘਲ ਕੌ ' 
ਕਰੇ ਸੈਘਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਲ ਬਲ ਕੋ । ਸੂਰਜ ਸੁਤਾ” ਖਾਰ ਗੁਰ ਗਏਗੋਕਲ 
ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ ॥ ੧੩॥ ਜਿਸ .ਥਲ ਹੁਤੀ ਪੂਤਨਾ ਪਾਪਨ । 
ਤ੍ਰਿਠਾਵਰਤ” ਖਲ ਕੀਨਸਿ ਖਾਪਨ । ਦੁਸ਼ਟ ਬਕਾਸੁਰ“ ਬਲੀ ਬਿਦਾਰਜੇ 
ਨਾਸ਼ ਅਘਾਸੁਰਂ ਕੋ ਕਰਿ ਡਾਰਯੋ ॥ ੧੪॥ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਅ ਵਲੋਕਤੋ ਨਾਬ। 
ਜਹਿੰ ਖੇਲੋ ਗੋਪੀ ਗਨ ਸਾਬ। ਕੋਲ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਜਹਿਂ ਕਰੇ। ਕਮਲਾਸਨ 

ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ । “ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ । <ਜਮਨਾ । “ਨਾਮ ਇਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਜੋ ਵਾਦ 
ਵਰੋਲਾ ਬਣਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਦਿਤਾ ਸੀ । “ਨਾਮ ਦੈਂਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜੈ ਕੀਤਾ ਸੀ । $ਬਕਾਸੁਰ 
ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਿਰਾਉ । ਵਸ ਦੇ ਕਹੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਪ ਬਣਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 
ਨੂੰ ਸਾਥੀਆੰ ਸਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੜਕੇ ਆਪਣਾਂ ਸਰੀਰ 
ਵਧਾਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ੧ੇਟ ਪਾੜ ਘੱਤਿਆ ਸੀ । 



ਸ਼ੋ ਗੋਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਸ। ___ (੬੧੮੯) ਨੋਟ ੧ । ਸੰ) ੪੫. 

ਬਛਰੇ ਗਨ ਹਰੇ ॥੧੫॥ ਜਹਾਂ ਗੁਫਰਧਨ” ਕਰ ਪਰ ਧਾਰਮੋ। ਜਹੇ ਸੁਰ- 
ਪਤਿ ਕੋ ਮਾਨ ਨਿਵਾਰਜੋ। ਕਾਲੀ ਤਾਲ ਬਿਲੋਕਯੋ ਜਾਇ । ਚਢਿ ਕਦੇਬ 
ਪਰ ਕੁਦੇ ਧਾਇ ॥ ੧੬ ॥ ਕੁੰਜ ਗਲੀਨ ਖੇਲ ਜਹਿੰ ਕਰੇ । ਜਹਿੰ ਗੋਪੀ 
ਗਨ ਕੈ ਪਟ ਹਰੇ । ਜਹਿੰ ਧੈਨਤ” ਅਰੁ ਕੇਸੀ“ ਮਾਰੇ। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਢਿਰਿ 
ਬਾਨ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੧੭॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਰਿ ਖਿਲ਼ੇ ਘਨੇਰੇ । ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਰਿ 
ਸੋ ਵਿਰ ਹੇਰੇ । ਜਮਨਾ ਕੋ ਉਲੈਘਿ ਪੁਨ ਆਏ । ਜਹਿੰ ਧੁਬੀਆ ਹਤਿ ਸੋ 
ਛਰਸਾਏ%।੧੮॥ ਮਿਲੀ ਕੂਬਰੀ ਕੂਬ ਸੁਧਾਰਾ” । ਬਹੁਰ ਧਨੁਖ ਤੋਰਯੋ ਧਰ 
ਛਾਚਾ । ਕੁੰਚਰ ਖੂਨੀ ਦੈਤ ਉਖਾਹੇ । ਮੱਲ ਚੈਡੂਰ” ਮੁਸ਼ਟ ਜਹਿ ਮਾਰੇ ॥ 
੧੬॥ ਕਸ ਦਮਦਮਾ ਬਹੁਰ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਪਕਰਿ ਕੇਸ ਤੇ ਜਹਾਂ ਪਛਾਰਾਂ । 
ਪੁਨ ਬਿਸਤ/9£ ਘਾਤ ਪਰ ਆਏ । ਦਿਯੋ ਦਾਨ ਦਿਜ ਤਹਿੰ_ਸਮੁਦਾਏ ॥ 
੨੦।/ਸੂਰਜ਼ ਤਨੂਜਾਂ ਤਟ" ਸ਼ੁਭ ਹੇਰਾਕਰਤਿ ਭਏਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਡੋਰਾ। 

ਜਥਿ ਟਿਕ ਗਏ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ। ਪਲਵੈਗਮ'” ਗਨ ਕੂਦਤਿ ਆਏ ॥ 
_੨੧॥ ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਗਤਿ ਚਪਲ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਲਾਂਗਲ ਬੈਕ ਉਤੈਗਹਿ 
ਜਾਲਾ । ਏਕ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਿਪਰ ਧਰੀ ਹੈ । ਬੈਦਰ ਪਹੁੰਚਿ ਸੁ ਗੁਹਿਣ ਕਰੀ 
ਹੈ॥੨੨॥ਲ ਕਰਿ ਚਵਜੋ ਤਰੋਵਰਧਾਇ।ਤੁਪਕਸਿੰਘ ਤਬਿ ਲਈ ਰਿਸਾਇ। 
ਲਗਸੋ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਧਰਿ ਕਰਿ ਹਾਥ। ਬਰਜਨ ਕਰਜੋ ਤਬਰਿ ਗੁਰ ਨਾਥ. 
॥ ੨੩॥ ਜੜੋਂ ਜਜੋਂ ਤਰੁ ਪਰ ਤੇ ਤਰ ਆਨ"” । ਧਰੇ ਵਾਲ ਕੂ ਦਤਿ ਬਲ 
ਠਾਨਿ । ਤਜੋਂ ਤੜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਬਹੁ ਬਿਕਸਾਵੈਂ । ਪੁਨ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਅਪਰ 

ਤੋਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ । ਜੁੱਤੀ 
ਹੂ $ ਤੋ ਯੂ ਪ੍ਰ ਬਰ ਡ; ਕੂ ਯੂ ੍ ਤੂ ਲਾ 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ. ਖ੍ਰਤਾਘ ਨੂਚਜ । ( ੬੧੯੦ ) ਐਲ ੧। ਅੱਸੂ ਭ੫ 

ਸਿਧਾਵੈ'ਂ ॥ ੨੪॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਕਵਾਨ ਅਨਾਯੋ । ਮੋਦਿਕ ਆਦਿ 
ਜਿਤਿਕ ਮਨ ਭਾਯੋ। ਸੰਭਿ ਕੀਸਨਿ ਕੇ ਅੱਗ ਪੁਵਾਯੋ।ਮਿਲੋ ਸੈਂਕਰੇ ਤਤ- 
ਛਿਲ ਖਾ੧ੋ॥੨੫॥ਕੋ ਚੀਕਤਿ, ਹੈਂ ਘੁਰਕਤਿ ਕੋਈ । ਆਪਸ ਬਿਖੈ ਭਿਰਤ 
ਕਪਿ ਭੋਈ। ਵਡ ਨਿਕਾਸਹਿਂ ਸ਼੍ਰੋਨ ਦਬਾਵੈੱ।ਲੋਚਨ ਕਰ ਕਰਹਿ ਦਿਖ- 
ਰਾਵੈਂ ॥੨੬। ਸਭਿ ਪਕਵਾਨ ਖਾਇ ਤਤਕਾਲਮਭਏ ਬੈਟੋਰਨ ਕਪਿ ਫ਼ਲ 
ਜਾਲਾ”।ਤਬਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਂ ਕਹਯੋ। ਪਸਪਰ ਨ ਤਜੀ ਹਾਥ ਦਿਢ 
ਗਰਜੋ ॥ ੨੭ ॥ ਦੈ ਹੋਂ ਤ੍ਰਾਸੇ ਕਿ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰ । ਬਹੁਰ ਧਾਇ ਕਰਿ ਲੈ 
ਹੋਂ ਢਾਰ । ਨੁ ਗਾਵੀ ਗਹਿ ਕੂਦ ਪ ਪਲਾਵਤਿ । ਇਕ ਤਰੁ ਤਜਿ ਦੂਸਰ 
ਪਰ ਜਾਵਤਿ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਰਜਕੋ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ।ਆਪ ਬੋਲ 
ਦੇ ਕਰਯੋ ਹਕਾਰਨ । ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਕੈ ਪਲਵੈਗਮ ਆਯੋ । ਮੋਦਕ ਕਰ ਪਰ 

੮ ਤੇ ਬਿਰਮਾਯੋ੧॥੨੯॥ ਸਿਪਰ ਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਗਾ । ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ 
-__ ਹੋਹਿ ਡਰ ਭਾਗਾ । ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਹਾਬ। ਪੁਨ ਹਇ ਨਿਕਟ 
ਨਿਵਾਯਹੁ ਮਾਬ ॥ ੩੦ ॥ ਪੁਨ ਮੋਦਕ ਧਰਿ ਦੀਨਸਿ ਆਗਾ । ਲੇ ਕਰਿ 
ਸ਼ੀਪ ਫਾਂਦਤੋ ਭਾਗਾ । ਸਿਪਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ ਗੰਹ ਲਈ । ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕਿ 
ਸੁਚੇਤੀ ਕਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕੀਨਿ । ਨਹੀ' 
ਸਮੀਪ ਅਿਬੇ ਦੀਨ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਮਾਰਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਣੇ 
ਪੂਨ ਛੁਨਸਾਰਾ ॥ ੩੨॥ ਕੂਚ ਕਦਜੋ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਸਵਧਾਨੇ । ਨਿਸ ਬਿਸ- 
ਗਾਮੇ ਦਿਵਸ ਪਯਾਨੇ । ਗੁਮਨਹਿੰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹ?ਸ਼ਚਢੈ ਖਾਲਸਾ ਮੈਗ 
ਅਬੇਸ਼ ॥੩੩॥ ਇਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਹਿ ਗੁਰ ਮਾਰਰਲਗੀ ਪਤਾਸ ਬੂਬਹੋ 
ਤਬਿ ਬਾਰਗ“ਗ੍ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਅਨਿ ਢਿਜ ਗਿਹ ਰਹੈਸੰਦਰ ਬਾਰਿ ਤਿਨਹੁੰ 
ਕੇ ਅਹੈ?॥ ੩੪॥ ਤਬਿ ਇਕ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਜੰਗ ਧਵਾਇ। ਖੋਜਯੋ ਜਲ 
੫੦=ਅ ਰੀ 4 
ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਕੋ ਬਾਰੀ?॥੩੫॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਬਤਾਯੋ#ਇਕ ਢਦਿਜਨੀ 
ਕੁ ਗ੍ਰਿਹ ਤੋ ਲਕਾਯੋ। ਤਨ੍ਜਾ ਤਨੁਜ ਨ ਬਾਲਕ ਕੋਈ । ਯਾਂਤੇ ਸਚਿ 
ਛਕਲ.ਰਹਿ ਸੋਈ” ॥ ੩੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਰ ਤੋਂ ਭਰਜੋ ਕਟੋਰਾ। ਗੋਰਿ 
"ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ` ਅੱਗੇ । “ਕੈਨ- ਸੈਂਕੋਚਦੇ ਹਨ । “ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ̀ਦੇ ਸਾਰੇ ।“ਹੱਛ ਉਤੇ ਖੋਏ 
੨4. 



ਮੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ, ____(੬੧੯੧ _ ਐਨ ਕ। ਲੀਨ ੪੬ 

ਦੀਨਿ ਝੂਰਨ ਧਰਿ ਓਰਾ।ਦਯਾ ਸਿੰਧੁ ਬੋਲੋ ਜਲ ਡਾਰਿ । “ਤਿਸ ਕੋ ਗਿਹ 

ਕੋ ਸੁੱਧ ਨ ਬਾਰਿ ॥ ੩੭ ॥ ਏਕਲ ਕਹਾਂ ਸੌਚਤਾ ਧਰਨੀ । ਬਹੁਤੇ ਬਾਲ 

ਤਹਾਂ ਸੁਧਿ ਬਰਨੀ'। ਭਗਤਿ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹਿੰ,ਸੁੱਧ ਆਚਾਰ',ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਹਸਥੀ 

ਸੁੱਧ ਸੁ ਥਾਰਿ੯ ॥੩੮॥ਸਦਨ ਸ਼ੁੱਧ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਜਹਿੰ ਬਹੁਤੇ । ਏਕਲ ਘਰ 

ਧ੍ਰਿਗ ਦੇਵ ਨ ਭੁਗਤੇ” । ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਸੁਤ ਬਿਨ_ਸ੍ਰਾਪੱਤ ਹੋਇ । ਆਗੈ 

ਭਾਗ ਨ ਦੈ ਹੈ ਕੋਇ ॥੩੯॥ ਦੇਹਰਾ ॥ਸਾਧੂ ਏਕਾਕੀ ਭਲਾ, ਸੁੱਧ ਦੇਹ; ਮਨ 

ਸੁੱਧਗ੍ਰੋਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰ ਸੁਢਿ ਤਨ ਮਨ ਐ ਬੁੱ ਧਿ“ ॥ ੪੦ ॥ ਫੌਪਈ ॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਅਗਲੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧਾਰੇ । ਹੇਰਿ ਕੂਪ ਤੋ ਨੀਰ ਨਿ੍ਕਾਰੇ । ਧਰਯੋ 

ਕਟੋਰਾ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਨਗਰ ਆਂਗਰੇ ਸਮੁਖ ਸਿਧਾਏ ॥ ੪੧ ॥ ਪੰਥ 

ਉਲੈਘਿ ਗਏ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਜੋਜਨ ਚਲਨ ਰਹਜੋ ਲਖਿ ਨੇਰਾਂ । ਡੋਰਾਂ ਕਰਜੇ 

ਬਾਨ ਸੁਠ ਹੇਰਾ । ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਅਨਵਾਇ ਘਨੌਰਾਂ ॥੪੨॥ ਸਖਤਿ ਜਥਾਂ- 

ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਸੁਧਿ ਚਲਿ ਆਈ ।“ਜਗਤ ਗੁਰੂ 

ਭਗਵਾਨ ਛਬੀਲਾ । ਢਾਸਨ ਕੌ ਸੁਖਦਾਨ ਹਠੀਲਾ ॥ ੪੩॥ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਕਰਤਿ ਸੋ ਅਬਿ ਚਲਿ ਆਏ। ਚਤੁਰ ਕੋਸ ਪਰ ਸਿਵਰ ਲਗਾਏ।ਮਹਿਮਾ 

ਜਾਨਤਿ ਜੌਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁਠਿ ਅਨੈਦ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲਾ॥੪੪॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਆਗਰੇ ਆਗਮਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚ 

ਅੰਜੂ॥੪੫। __ 8੬, [ਆਗਰੇ ਖਾਨਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ । ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਲ] । 

ਵੋਹਰਾ ॥ਬਾਰ ਅਜਾਂਇਬ ਕੇ ਬਿਖੈ ਉਤਰਿ ਕੀਨਿ ਬਿੱਸ੍ਰਾਮਨਿਸ ਬਿਤਾਇ 

ਕਰਿ ਤਜਾਰ ਭੇ ਚਲਨ ਆਗਰੇ ਧਾਮ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਹਯ ਅਰੋਹਿ ਕਰਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲੋ । ਦੇਖਜੋ ਪੁਰਿ ਢਿਗ ਬਾਗ਼ ਬਿਸਾਲੇ । ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗਮ 
ਦੀਏ ਲਗਾਇ । ਥਿਰ ਭੇ ਕੁਛ ਅਰਾਮ ਕੋ ਪਾਇ ॥ ੨ ॥ ਹੁਤੋ ਖਾਨ ਖਾਨਾਂ 

ਇਕ ਖਾਨ'। ਭ੍ਰਾਤ ਨ ਅਕਬਰ ਕੋ, ਇਹ ਆਨ'। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ 

ਕ੍ਛ ਜਾਨੋ । ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸੁਨਯੋਂ ਤਿਸ ਕਾਨੋਂ ॥ ੩॥ ਨਿਜ ਸਮੀ੫ ਤੇ 

“ਬੇ ਸੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊ । ਨਾ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । “ਜਿੱਸ 

ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦੇ ਬਹੁੰਤੇ (ਬਾਲ) ਹੋਣ ਉਸਦਾ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ਇਕਲੇ 

(ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨ) ਦੇਵਤੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ । “ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਤੇ 

ਉਸਦਾ ਤਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਚੇ ਹਨ । #ਖਾਨ ਖਾਨਾ_ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਖਾਨ ਸੀ । 

ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ (ਖਾਨਖਾਨਾ) ਸੀ । ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮੂਨਇਮ ਖਾਂ ਦਸਦੇ 

ਜੇ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਥੀਰ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆਂ ਸੀ । 

ਲਵ ਨ ਆ 
ਹੂ 
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ਰ੍ ॥ (੬੧੬੨, ਐਨ ੧। ਸੰਨ ੪੬ 
ਗੀ ਪਰ ਉਤ ਸੁਨਾਏ । “ਕਹਯੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ 
ਕਰ ਜੋਰਿ।-ਦੀਜੈ ਦਰਸ ਆਂਦ .ਦਤ ਓਰ-॥ ੪॥ ਡੇਰੇ ਸਹਿਤ ਅਵਾਂ- 
ਜਨ ਕਰੇ । ਚਵੀਅਹਿ ਪੂਭੁ ! ਸੁਖ ਬਹੁ ਉਤ ਥਿਰੇ'।ਕਰਹੁ ਅਰਾਮ ਤਹਾਂ 
ਬਲਿ ਘਨੋ ਘਨੋ-ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਤੁਮ ਸੋਂ ਬਚ ਭਨੋ'॥੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਭੈ ਅਸਵਾਗਸਿੰਘ ਸੈਗ ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰਿ । ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੁ ਬਹ- 
ਡੇਰਾ । ਡਹਰਾਂਦ ਬਾਗ` ਅਜਬ ਇਕ ਹੇਾ ॥ ੬ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਿਸੀ 
ਮਹਿ ਜਾਇ । ਹੁੜੋ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਤਿਸ ਥਾਇਂ । ਸੁਨਜੋ ਕਾਨ ਤਿਨ ਗੱਰ 
ਆਗਵਨੂ । ਚਲਯੋ ਤੁਰਤ ਆਗੇ ਤਜਿ ਭਵਨੂ ॥ ੭॥ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ 
ਤਬਿ ਜਾਇ । ਬਿਨਤੀ ਬੋਲਯੋ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇ। “ਜਾਨਿ ਆਪਨੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਿ ਧਾਰਿ ਸੁ ੜ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਨ? ॥੮॥ ਨਿਜ ਕਰ ਤੋਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ 

। ਅਧਿਕ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰ ਕਈਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਬਿਬਿਨੈ ਬਖਾਨ। 
ਤਾ 
ਰਹੋਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਮੈਂ ਸਤ ਕਦ ਕਰ ਹਿਹ 
ਹਮ ਸੋਂ ਮਿਲਨਿ ਅੰਤ ਇਹ ਅਹੋਂ॥ ੧੦ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦੇਹੁ 
ਆਹਾਰ ।. ਬਚ ਦੁਰਾਇ ਕਹਿ ਇਕ ਦੀਨਾਰ। ਜੇ ਥਿਦੜਹਿ ਅਧਿਕ 
ਜਹਾਂਨ। ਚਲਹਿ ਕਹਾਨੀ ਏਵ ਮਹਾਨ ॥ ੧੧ ॥-ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਸਾਧੂ ਘਨ ̀ 
ਘਾਨਾਤੋਰੇ ਖਾਨੇ ਬਿਖੈ ਬੁਨਾਨਾ।- ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ (ਕਦਤ ਹੈ ਅਥ ਤੀ 
ਪੁੰਨਜਾਤਮ ਕੋ ਜਸੁ ਰਹਿ ਜਥਿ ਲੋ॥ ੧੨॥ ਪੀਰ ਮਿਟੀ ਪਿਖਿ ਨਿਜ 

_ਕੱਲਕਾਨ । ਪੂਭੁ ਕੋ ਆਦਰ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ । ਲਏ ਉਤਾਰ ਕੀਨਿ ਬਹੁ 
ਸੇਵਾ । ਜਿਸ ਤੋ ਭਏ ੫ਖ਼ੈਨ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ॥੮੩॥ ਤਿਸ ਤੋ ਬਦਾ ਹੋਦ ਬਲ 
ਔਰ । ਸਿਵਰ ਕਰਕੋ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਸਭਿ ਕਿਛ 
ਲਯਾਈਕਰਯੋ ਅਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੪॥ ਬਰਖਾ ਸਹਿਤ ਘਣਾ ਬਡਿ 
ਆਈ । ਪਰੈ ਨੀਰ ਧਰ ਪਰ ਅਧਿਕਾਈ । ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਜਾਨਿ ਸਾ" 
ਉਧਰ ਠਹਿਰਿਆੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ । “ਰਸਤੇ ਵਿਚ ।' ਰਤ ਗੀ 

ਖਪਾ:-ਗਹਰਾ । 1 ਬੁਤਕੀ, ਛੋਟੀ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਵਿਚ ਰੂਸ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, (ਮਿਰਗ ਜੇ ਯਾ ਮੂਰਤ 
ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਲਂ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ ਦੀ 
ਮਿ ਦੀ ਦਲ ਦਿ 

ਹੁੰਦਾ | ਨ 



_-ਮੂ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੯੩) - _ ਸੋਲ ੧। ਬਰ 9੬, 

ਮਾਣੋ । ਇੰਦ ਕਰੈ ਛਿਰਕਾਵ ਮਹਾਨੋ ॥ ੧੫ ॥ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਈ ਭੁਨ- 
ਸਾਰਾ । ਸੁੰਦਰ ਤਰੁਵਰ ਬਾਗ ਨਿਹਾਰਾ। ਸਦਨ ਸੁਹਾਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ। ਰ੍ 
ਸਿਵਰ ਉਚਿਤ ਜਾਨਤਿ ਭੇ ਤਾਂਹੀ ॥ ੧੬॥ ਤਿਸ ਮਹਿ ਤਤਛਿਨ ਉਤਰੇ _ 
ਜਾਇ।ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਜੇਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ।ਦੇ ਦੇ ਆਇਸੁ ਬਾਨ ਬਤਾਏ। ਜਥਾ 
ਜੋਗ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਤਰਾਏ॥੧੭॥ ਬੈਟਿ ਜਥੋਚਿਤ ਥਾਨ ਮਹਾਨੋ। ਉਤਰਿ 
ਖਾਲਸੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਠਾਨੇ । ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਵਸ ਕਰੇ ਬਿਸਰਾਮੂ । ਕਿਤਿਕ 
ਆਨਿ ਦਰਸਹਿਂ ਸੁਖ ਧਾਮੂ ॥੧੮॥ ਸੁਧ ਤਬਿ ਸੁਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ। “ਗੁਰ 
ਆਗਵਨ ਭਯੋ ਹਮ ਪਾਹੂ । ਹਰਖਕੋ ਤਤਛਿਨ ਪਠਿ ਉਮਰਾ । ਆਇ' 
ਭੇਟ ਧਰਿ ਪਰਸੇ ਪਾਉ॥੧੯।/ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਮੋਹਿ ਪਠਾਵਾ। ਜਬ ਆਵਨ 
ਤਮਰੋ ਸੁਨਿ ਪਾਵਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਰ ਕੌ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਕਰਹੁ ਮੇਲ ਬਹੁ 
ਬਿਨਤੀ ਭਾਖੇ” ॥ ੨੦ ॥ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ । “ਜ਼ੀਨ 
ਪਾਇ ਹਯ ਕੀਜਹਿ ਤਜਾਰਾ” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਏ। ਅੱਸ੍ਹ 
ਅਰੂਢਿ ਹੋਇ ਵਗ ਆਏ ॥ ੨੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਤੁ ਬਸਤ ਸਜਾਯਹੁ ਜਾਮਾ । 
ਪਹਿਰਿ ਬਿਭੁਖਨ ਸਨ ਅਭਿਰਾਮਾ” ।ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਝ੍ਲਤੀ ਮਾਥੇ(ਮੁਕਤਾ 

. ਹੀਰੇ ਚਮਕਤਿ ਸਾਥੇ ॥ ੨੨ ॥ ਖੜਗ ਗਾਂਤਰੇ ਸ਼ੁਗੰਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਟ 
ਨਿਖੰਗ ਸਰ ਖਰ ਭਰਿ ਜਾਲਾ।ਉਪਰ ਕਸਜੋ ਦੁਕੂਲ ਸੁਹਾਵੈ । ਹਾਥ ਸਰਾ- 
ਸਨ ਬਹੁ ਛਬਿ ਪਾਵੈ॥ <੩॥ ਚਢਿ ਤੁਰੇਗ ਚਾਲੇ ਤਤਕਾਲਾ । ਸੈਗ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ' ਸ਼ੋਭ (ਬਸਾਲਾ । ਜਹਾਂ ਹੁਤੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਮੰਦਿਰ । ਗਨ ਸੁੰਦਰ ਕੇ 
ਏਠਜੋ ਅੰਦਰ ॥ ੨੪ ॥ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਭੁ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ।“ਥਿਰੀਯਹਿ 
ਚਵੇ ਹਯਨਿ ਇਸ ਬਾਨਾ” । ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਘ ਮੈਗ ਲੇ ਸਾਹਿ।ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਬਿਲੋਕਿ ਅਜਾਇਬ“ ॥ ੨੫ ॥ ਕੁਛ ਬੋਰੇ ਉਮਰਾਵਨ ਮਾਂਹੂ । ਬੈਠਯੋ ਹੁਤੋ 
ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹੂ । ਸੂਰਜ ਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੋਖਾ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਖਿਰੇ 
ਵਿਸ਼ੇਖਾ ॥੨੬॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤੁਰਤ ਸਮੀਪੀ ਆਯੋ । ਦੋ ਹਾਥਨ ਦਰ ਚਰਨ 
ਲਗਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਹੇਰਾ । ਬਾਪੀ ਦਈ ਕੰਡ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾ ॥੨੭॥ ਸੁਖ ਸੋ ਸੋਂ ਭੁਗਤਹ ਬਡਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ | । ਬਿਨਸੀ ਪ੍ਰਥਮ ਦਈ 

੩ ੩੩ 
੧(ਉਮਰਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀਪ | ਮਰ ।ਤਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇ 
ਠਹਿਰੋ । ਅਸਚਰਜ ਮੰਦਿਰ । 



ਸਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੧੬੪) _ਐਨ ੧ । ਅੱਸੂ ੪੬ 

ਤਵ ਪਾਹੀ'। ਜਬਿ ਲੋ ਤੋਹਿ ਆਰਬਲ ਤਨ ਕੀਪੁਰਹੁ ਅਨੰਦਤਿ ਬਾਂਛਾਂ 

ਮਨ ਕੀ?” ॥੨੮॥ ਚੈਦਨ ਚੌਂਕੀ ਸੁਜਨਿ” ਡਸਾਈਂ । ਤਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਲਏ ਬਿਠਾਈ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । “ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਂ 
ਸਭਿ ਜਾਨੀ॥੨੯॥ਰਣ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੁ ਮਾਰਾ । ਮੁਝ ਕੋ ਸਲਤਨ 

ਦਈ ਉਦਾਰਾ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਘਰ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ। । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਤੀਰਮਦਾਜ” 
ਸੂ ਆਏ ॥ ੩੦ ॥ ਜਿਦਹਿੰ.ਪਰਸਪਰ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾ।-ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ 

ਮੈਂ ਮਾਰਾ-। ਮੁਝ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ ਨ ਕੋਈ।ਤਿਨ ਤਰਕਸ਼ ਕੇ ਸਰ ਪਿਖਿ 
ਸੋਈ ॥੩੧॥ ਨਹਿ ਸਮਤਾ ਤੀਰਨਿ ਕੀ ਪਾਂਈ। ਹੁਇ ਹੁਇ ਕੂਰ ਹਟੇ 

ਪਛੁਤ/ਈ”।ਸੋ ਮੈਂ ਅਬਿ ਲੋ ਰਖੇ ਸੈਭਾਲਅਬਿ ਮੇਲੋਂ ਰਾਵਰਿ ਸਰ ਨਾਲ? 
॥੩੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਢੋਨਹੁੰ ਸਰ ਅਨਵਾਏ । ਕਹਿ ਗੁਰ ਤਰਕਸ਼ ਤੇ 

ਨਿਕਸਾਏ । ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਮਿਲੋ ਸਮ ਜਬੈ । ਰਿਦੈ ਅਨੰਦਤਿ ਬੈਦਤਿ 
ਤਬੈ ॥ ੩੩॥ “ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਜਗ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ 

ਆਪ ਸਮਾਨੀ । ਇਹ ਮਹਿਮਾਂ ਜਾਨਹਿ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਬਖਸ਼ਯੋ ਰਾਜ ਸਮਾਜ 

ਬਡੇਰਾ॥ ੩੪॥ ਸ਼੍ਰ ਪ੍ਭੁ ਕਹਜੋਂਪੁਰੀ ਅਬਿ ਬਾਛੇ । ਗੁਰ ਘਰ ਸੋਂ ਸਾਬਤ 
ਰਹੁ ਆਛੇ । ਅਬਚਲ ਬਯ ਲਗਿ ਭੋਗਹੁ ਰਾਜੂ” । ਸਮ ਨਹਿ ਜਗ ਮਹਿ 
ਤੋਹਿ ਸਮਾਜੂ!॥੩੫॥ਕਲਜ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਹੇਰਿ।ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਾਹੁਬਹਾਦਰ 

ਫੋਰ। “ਲਾਖਹੁੰ ਕੀਮਤਿ ਜਰੇ ਜਵਾਹਗ ਜਗਮਗ ਜ਼ੇਬ ਜਿਸੂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ॥ 

੩੬॥ਅਸ ਕਲਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵ ਖਜ਼ਾਨੇ।ਸੈਗ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਬਸਤ ਮਹਾਨੇ । ਇਕ 

ਧੁਕਧੁਕੀ“ ਮੋਲ ਬਹੁ ਕੋਰੀ । ਆਨ ਹੁ ਅਬਹਿ ਨ ਕੀਜਹਿ ਦੇਰੀ? ॥ ੩੭ ॥ 

ਸੁਨਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤਤਛਿਨ ਆਨੀ। ਗੁਰ ਆਂਗੇ ਧਰਿ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨੀ । 

€ਮਬਿ ਆਖਾੜ ਤਪਤਿ ਹੈ ਭਾਰੀ । ਬਰਖਾਂ ਰੁਤਿ ਬਹੁ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੀ ॥ 

੩੮ ॥ ਪੰਥ ਚਲਨ ਕੋ ਬਰਜਨ ਹੋਇ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਥਿਰਹਿੰ ਸਭਿ 

ਕੋਇ। ਯਾਂਤੇ ਮਾਨਿ ਲੋਹ ਮਮ ਅਰਜ਼ੀ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਗ਼ਰਜ਼ੀ 

॥੩੯॥ ਬਸਹੁ ਚੁਮਾਸਾ ਕਰੁਨਾ ਧਰੀਅਹਿ । । ਪੁਨ ਮਿਲਿ ਗਮਨ ਅਪਰ 

ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੈ ਝੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ । (ਤੱਕੋ ਅੰਮੂ ੧੫ ਦਾ ਅੰਕ ੩ ੨)। “ਕੱਢਿ । ੨ਕੇੱ; ਢਿਆ 

ਹੋਇਆ ਬਸਤ । ੩ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ [ਵਾ:; ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ] । “ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਤਕ 

ਅਟਲ ਰਾਜ ਭੋਰੋ । “ਹੌਲਦਿਲੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਸੁੱਚੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੜਾਊ ਕੀਮਤੀ 

ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । #ਘਾ:-ਪਿਛਵਾਈ । 



_ ਸਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੬੧੯੫) _ ਨੌਲ ੧ । ਗਊ ਦਏ, 
ਬਲ ਕਰੀਅਹਿ । ਦਈ ਉਪਾਯਨ ਅੰਗੀਕਾਰਹੁ । ਮੁਝ ਕੋ ਅਪਨਾ ਜਾਨਿ 
ਸੈਭਾਰਹ? ॥ ੪੦ ॥ ਨਿਕਟ ਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਖੁਰਕੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਿਗੁਰੂ 
ਅਵਾਹਨਿ ਕਰਜੋ। ਚਸ਼ਮ ਇਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁਝਾਯੋ।ਖਿਲਤ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਦਿਯ 
ਉਚਵਾਯੋਂ ॥ ੪੧॥ ਪੇਟੀ ਚਿਲਕਤ ਕਲਗ਼ੀ ਜੋਇ। ਲਈ ਉਠਾਇ 
ਸ਼ੁਕਧੁਕੀ ਸੋਇ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਗਰ ਬਾਹਿਰ ਆਏ । ਸਾਹਿਬ-ਸਿੰਘ ਚਲਤਿ 
ਪਿਛਵਾਏ ॥੪੨॥ ਨਿਜ ਪੋਰਨਿ ਪਰ ਤਬਿ ਚਢਿ ਚਾਲੋ।ਮਿਲੇ ਸਿੰਘ ਹਯ 
ਚਵਢੇ ਸੈਭਾਲੇ । ਏਨੇ ਸਨੋ ਚਲਿ ਕੈ ਪ੍ਭੁ ਆਏ। ਜਹਿ ਉਪਬਨ ਤਰੁਵਰ 
'ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪੩॥ ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬਾਗ ਨਿਹਾਰਸਿ । ਜੋ ਮਾਲੀਂ ਬਹੁ 
ਰੀਤਿ ਸੁਧਾਰਸਿ । ਆਰੂ; ਅੰਬ, ਅਨਾਰ ਅਜਾਇਬ । ਕਦਲੀ; ਕਠਲ; 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਸਾਹਿਬ ॥ ੪੪॥ ਤੂਤ _ਬਿਦਾਨਾ; ਤਰੁ ਅੰਜੀਰ । ਚੈਪਕ; 
ਨਾਲਕੇਲ ਕੀ ਭੀਰ। ਰਾਇਬੇਲ, ਚੰਬੇਲੀ ਖਿਲੀ। ਗਨਪੰਕਤਿ ਨਿਤ 
ਜਲ ਸੋ “ ਮਿਲੀ  ੪੫॥ ਸੂਰਜ ਸੁਤਾ ਤੀਰ ਪਰ ਸੋਹੈ । ਨਾਨਾਂ ਬਿਧਿ ਫਲ 
ਫੂਲਨਿ ਸੋਂ ਹੈ। ਸੁਖਦ ਸੰਪਨ ਛਾਇਆ ਰਮਨੀਕਾ । ਕਰਹਿ ਭਲੋ ਹੁਲ- 
ਸਾਵਨਿ ੪ਹੈ੨, ਗ।੪੬॥।ਸ਼ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਂਢਿਰ ਮਹਿ ਕੈ ਛਾਯਾ।ਬੈਠਿ ਬਿਰਾਜਹਿਂ 
ਸਮੋਂ ਬਿਤਾਯਾ । ਨਗਰ ਆਂਗਰੇ ਸੈਗਤਿ ਭਾਰੀ । ਦਰਸਹਿ ਧਰਹਿ ਅਕੋਰ 
ਅਗਾਰੀ ॥ 3੭ ॥ ਏਕ ਸਿੱਖ ਜੜੀਆ ਸੁਨਿਆਰਾ । ਚਤਰ ਕਾਜ ਮਹਿਂ 
ਧਨੀ ਉਦਾਰਂ। ਜੂਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਸ ਕੋ 'ਆਯੋਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋ। ੪੮ ॥'ਲਗੇ ਉਪਾਯਨ ਕੇ ਅੰਬਾਰ । ਅਰਪਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ 
ਨਿਹਾਰਿ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਬਿ। ਸੈਗਤ ਗਵਨੀ ਨਿਜ 
ਨਿਜ ਘਰ ਤਬਿ ॥ ੪੯ ।। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਲੈਨੇ “ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਨ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਤ ਚਤਵਾਂਹਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪੬॥ 

“ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਯਾ ਛਾਇਆ (ਹੇਠ) । __ # ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ 
ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੇਂ` ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 
ਸਹਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਂਹ ਲਸ਼ਕਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਲੂੂਹੀਅਤ ਦੀ ਖਬਰ 
ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਮੁਦਿੱਖ਼ ਤੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ 
ਜਰਨੈਲ ਮਿਰਜ਼ਾਬੇਗ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪੂਰਬ 
ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਆਪ ਬੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਬਿਪਤ ਸਮੈਂ ਸ਼ੈਬੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਇਕ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । _ ( ੬੧੯੬) ਸੈਨ ੧। ਸੰਧੂ ਬ੬. 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ । ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੇ _ਸਸੇੱ 

ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਖ੍ਹਾਜਾ ਵਲ ਰੁਜੂਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀ 

ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਸ 
ਸਮਬਕੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੇ ਜਾਏਗੀ, 
ਚਿਰਦੀ ਸਹਿਤ ਭਰਨੀ ਪਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੋ ਫਤੇ ਦੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ 
ਕੁਛ ਪੜਾਉ ਆਮ ਸੈਂਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾ3 ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭੰ 
ਸਿੱਖ ਦੇਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ । ਇਸ ਮਰਮ ਦੀ ਗਲ ਤੈ ਅਗਯਤ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਣੀ ਨੇ 
ਕੁਛ ਕੁ ਗ਼ੈਰ ਜੁਨੇਵਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਲਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਇਸ ਮਿਲਾਪ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ _ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਸੈਂਬੈਧ ਨਹੀਂ । ਅਰਬਾਤ ਬਾਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨਜਮਤੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਸੇਲ ਨੂੰ 
ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲ 
ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਕੈਹੈਕਟਰ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 
ਐਲਫਿਨਸਟਨ ਦੇ ਇਕ ਫੁਟ ਨੌਟ ਤੋਂ ਦਪਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ । ਐਲਿਨਸਟਨ ਨੇ ( ਸਵਾ ੫੬੪ 
ਦੇ ਫੁਫ ਨੋਟ ਵਿਚ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ:--੩;£ ਹੈ. ੧੩੧8੦)੩੫ ਸਿ੦ਟ86ਦ2੩ 'ੱਭ੩ਚ61੩, 2. 263. 
1੪੪੪ 1੩੧੧੬ ੪0੩੦2 80688 £88੮ 9070 90₹)09 18੦ ੪ 800811 20ਗਮਸ&80 0 
੧1੬ 2੦001 8੪੩੮੧੦੬; ਜਾ006)3 18 6080203%ਹ 0ੈ₹ 3% 0੪੮ 10080. 

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ “ਕਿ ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ 
ਵੌਜੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ” । ਪਰ ਐਲਵਿਨਸੰਟਨ ਏਥੇ ਪੜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਕਮ 
ਦਾ, ਫਾਰਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਖ਼ਵੀ ਖਾੰ ਦਾ । 

ਵਾਰਸਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ ੨੬੨, ੨੬ ੩) 906 8160ਧ੦8 87, 06 6ਚ6॥ 
266 ਚਾ€0 _ਭ੩8੨੬8 03 £ਕਚ੦੪ਟ 101 1੩(੪੪੧੪੫ਰ੦£ 88੩%0,, _ਜ0੦ 0810 ਘਮਰਰ॥੬0 
0; ੩ ਸ116੩7ਊ 800110388, ਲਛਦਏ 811) _ &  688206 8੩ _ 6006 8207 _ਚਾ0360, 
708ਡ61060 18100 8816 19600 60 &]7]0086 0016 700€131000 01 16੪81000118).. 

ਅਰਬਾਤ-ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ 
ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 1 

ਖ਼ਫੀ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-ਦਰ ਅਯਾਮੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਤਵੱਜਹ ਹੈਦਰਾ- 
ਬਾਦ ਗਰਦੀਦੋਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਅਜ਼ ਸਰਗੋ੍ਹਾਨਿ ਆਂ ਕੌਂਮੇ ਬਦਨਾਮ ਬਹਜ਼ੂਰ ਰਸੀਦਹ ਬਾ 
ਦੇ ਸਦ ਸਿਹ ਸਦ ਸਢਾਰ ਨੇਜ਼ਹਦਾਰ ਵ ਪਯਾਦਹ ਦਰ ਰਕਾਬ ਰਫ਼ਾਕ੍ਤ ਨਮੂਦ । 

ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਕਿ:-ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ _ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਹੈਵੁਨਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਗ੍ਰੋਹਾਂ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੧੯੭) ਐਨ ੧। ਅੰ ੪੬ 

ਵਿਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਪਹੈਚਾ, ਦੋ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੇਜ਼ਾਦਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਸਣੇ (ਉਸ ਨੇ) 
ਹਮਰਾਹੀ ਵਿਚ ਰਫਾਕਤ ਕੀਤੀ । 

ਹੁਣ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਫਾਰਸਟਰ ਦੀ--ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 
ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਗੋਯਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਹੈ । ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ 
_ਯਾ ਕ੍ਮਾਹੱਕਾਂ ਸਝੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਸਿੱਖ ਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਦੋ ਨਾਪਤ ਜੀ_ਹਨ 
ਜੋ ਫਾਰਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਅੱਗੇ 
ਆਵੇਗਾ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਾਰਸਫਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ 
ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਗਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
ਹਰ ਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪੰਬੱਤਰ ਕੁ ਬਰਸ ਮਗਰੋ' ਦੀ ਇਕ ਸੁਣੀ 
ਸੁਣਾਈ ਗਲ ਹੈ । 

ਖ਼ਵੀ ਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੌਜ ਵਿਚ ਤੇ ਐਸੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆਂ ਤਅੱਸਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ 
ਸਕਦਾ । ਸੈਲਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਖਾੰ ਨੇਂ. ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ 
ਵਿਖੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ 
ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ) ਨੇ ਸੰਖ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ) ਕੈਹੈਕਟਰ ਨੂੰ 
ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਣਾਇਆ ਹੈ । 

ਰਹ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਹੈਦਿਆਂ ਬੀ ਜੇ ਖ਼ਵੀ ਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ 
ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਮਰਾਹੀ ਵਿਚ ਰਫਾਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੂਰਬਕ 
ਅਰਥ “ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ / ਰ੍ 

ਇਸ ਚੇ-ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਜੁ ਦੇ ਜੈਗ ਦਾ ਹਾਲ “ਨਿਆਮਤ ਖਾਂ ਕਰ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰ੍ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜੋਗ ਵਿਚ. ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਹੁਣ ਆਓ ਮੈਲਕਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਲ:- 

ਮੇਲਕਮ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਫੇ 2੦ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਤ 
ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਫੁਣ ਨੋਣ ਵਿਚ ਫਾਰਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ -ਕਿ 
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੇੜ ਵਿਚ ਚਲਾਣੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ 
ਹਾਂ । ਗੋਯਾ ਜੋ ਮੁਖ਼ਤਲਿਵ ਬਯਾਨ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇ ਦੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਸਾਰਿਅੰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਣਾ 
ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 1 ਇੱਥੇ ਮੈਲਕਮ ਤੀਸਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-- ਹੂ 

'ਸ੪ 70੦੦1₹੬0 ਗਿ₹0028 0071 600 _140079702 _ 2310006₹ _ 80800; _ਜ00, 
&ਜ826 0; 038 2001168ਡ₹ਾ 9816003, &ਚਦ ਹੈਗਿਗ ੪ 308841 11687 0000838ਸੈ 
੪ ੧੩੪ 06108. [£80871. 



ਗਰ ਟਾਪ ੬ਰਜ। (੬੧੯੮) ਸੋਲ੧।ਅ੧ ੪੬. 
ਅਰਬਾਤ:-'ਰੁੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਪਤ ਡੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

੨, ਜਿ ੮ =- 42. _ (੯੪ ੪੨ ੩ ਦਾ 

ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋ ਵਾਕਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਸਾਮੀ 
ਆ ਆਲੀ ਿ ਰਣ, 

ਵੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਮੈਲਕਮ 'ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ“- 
16 ੧੩ ੩੦ਇ੦੧੦੧1₹ ੧8੮੩01130ਟਹ, 0030. 61080 0080008016601₹ ੩80 'ਮ॥੬7€੦6 
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ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ:-ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਤਯਾਰ ਬੁਰਤਯਾਰ ਸੁਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦਾ. ਜੋਸ਼ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 

ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੰਨੇ.ਸੀ ਤੇ ₹ੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ 

ਸਾਥੀਆੰ ਪਰ ਵਰਤੇ ਕਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਕੀਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨ ਦੇ'ਦਾ ਕਿ ਓਹ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਂਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ 

ਬਣੇ ਹੋਣ , ਜਿਸਦੇ ਵਿਟੁੱਧ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਬਜ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ । ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਗ਼ਲਬ, 
ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ੯ਵੇ । ੧ 

ਜੇ ਸੈਲਕਮ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ “ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ” ਦੇ ਖਯਾਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾਂ 
ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਤਰਦੀਦ ਵਿੱਚ ਐਲਫਿਨਸਟਨ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਇਤਿਹ/ਸਕ ਕੀਮਤ ਕੁਛ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੈਂ` ਦੈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਖਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾਂ 
ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਲੋਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਂ ਐੰਦੰਗਜ਼ੇਬ 
ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ । ਸੈ ਏਹ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਸਮੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ 

ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੋ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾਂ (ਜਿ: ੭ ਹਿਸ: ਔਫ 

ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼) ਵਿਚ ਇਉ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-- 
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ਅਰਥਾਤ:-(ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ) ਫੌਜ ਝੁਰਹਾਨ ਪੁਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੈ ਪੋਤ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੧੯੯) ਐਨ ੧ । ਅੰਜੂ ੪੬. 

ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਠ (ਸਫਰ ਕਰਦਾ) 
ਰਿਹਾ । ਓਹ (ਗੁਰੂ) ਗਿ੍ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸਾਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । 
ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੌਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਫਰ ਕਰ 

ਤਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ । ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਕੀਹ $ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆ ਗਏ, ਜਿਸਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਇ ਸ਼ੁਭੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ । 

ਸਭ ਤੋ ਮਗਰਲਾ ਯੂਰਪੀਨ ਲੇਖਕ ਮੇਕਾਲਫ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ_ਬੀ 
ਤਾਰੀਖੀ ਸਾਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ; ਸਗੋ ਐਉੱ 

ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ:- 
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ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਇਕ 

ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ= ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਪਾਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ”! ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । 

ਪਤਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਝੜੇ ਤੁਹਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਸਮਾਂ 

ਰਹਿਣ ਲਈ. ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਉਤਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ 1 

ਜੋ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਮਂਦਦ ਮੰਗਣਾ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਅਜੇ ਬਦੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ 

ਲੱਭੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਜੇ ਪਚਾਂਸੀ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ; ਸੱਠਵੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 



ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੬੨੦੦) ` ਸੈਨ ੧। ਅਸ 8੬, . 

ਐਉਂ` ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 

ਭਈ ਲੋੜ ਤਬ ਤੁਰਕ ਪਤਿ ਪੀਰਨ ਖੋਜਤ ਸੋਇ। ਦਾਸ ਭਾਵ ਹੋ ਬੋਲ 

ਪਠਿ ਗੁਰੁ ਅਨੁਸੁਨੀ ਸਮੋਇਿ ॥ ੨ ॥ ਚਲ £ੁਭਾਵਕ ਦੱਖਣੀ ਸੁਨੀ ਸ਼ਾਹ 

ਨ੍ਹਿਪ ਦਾਸ । ਆਪ ਤਰਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰ ਸ਼ਹ ਬਾਸ ॥ ਤੇ ॥..... 

ਜਨੇਕ ਬਾਇ ਪਰਗਟ ਕਰਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਨੇਹ । ਦੱਖਣ ਚਲੇ ਬਹੁ ਭਾਵ 

ਜੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਯਾ ਏਹ॥੬॥ ਚਲੇ ਸਾਹ ਦੱਖਨ ਜਿਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਆ ਤਬ ਮਾਨ ॥ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਇੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਉਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:- 
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ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਮਤ ੧੭੯੮ ਵਿਚ 

ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਂ:- 
ਕਲਗੀ ਅਉਰ _ਧੁਗਧੁਗੀ ਆਨੀ । ਖਿਲਅਤ ਏਕ ਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨੀ_। 

` ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ । “ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸੋਂ ਬਨਿ ਆਈ” । 
ਤਾਂਹਿ ਸਸੈਂ` ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਅੰਦਰਿ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਯੇ । 

ਬਸਤਰ _ਤਾਂਹਿ _ ਪਾਸ _ਉਠਵਾਏ । ਬਿਦਾ ਭਏ ਪੁ ਭੇਰੇ ਆਏ । [੪ਖ ੧੬ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਿਲਅਤ ਆਦਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਂਤਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਉਠਵਾਕੇ ਲੈ ਆਏ । ਮੁਗ਼ਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਖਿਲਮਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨੇ ਔਲੀਯਾ 

ਤੇ ਉੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ' ਸੀ । ਇਹ 

ਗੱਲ ਐਲਰਿਨਸਟਨ ਦੇ ਨੌਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੰਕਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁਲੋਂ' ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੈਦੀ 

ਹੈ । ਦੂਜੇ, ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿੱਲ ਤੇ ਅਬਵਾਂ ੜੈਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਦੇ ਇਹ ਗਲ 

ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਯਾਯਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 

ਪਰਜਾ ਤੋ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਕਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਏ । ਨਾਹੱਕ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ” ਸੀ । ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਦੇੱਸਿਆ ਹੈ 

“ਚੁ ਕਾਰ ਅਜ਼-ਹਮਰ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ” । ਹੁਣ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਝਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੦੧) ਐਨ ੧ । ਲੀਹ ੬. 
ਵੇਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸੁਲਹ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ । ਇਹ ਸੌਕਾ ਪਰਤਾਕੇ ਫੇਰ 
ਜੈਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਪਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਲੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਇਤਰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਲਾ: ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਸ੍ਹਾਨਹ ਉਮਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ! ਦੇ ਸਵਾ ੨੦੯- 
੨੧੦ ਤੇ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 

ਝ੍ਹਾਹ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹਾਥ ? ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਯਾ ਕਿਸੀ ਮੋਰ 
ਤਰਹ, ਲੇਕਨ ਇਸ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਸ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਮੇ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾ । ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੁਮਾਯਾਂ ਕੇ ਸਿਲਾ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਹਲੀ ਮੈਂ ਲਇਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਵਗਾਂ ਮੁਕੀਮ ਰਹੇ । ਏਕ 
ਰਾਏ ਯਿਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ _ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ 
ਲੀ ਥੀ, ਚੁਨਾਂਚਿ ਖਵੀ ਖਾਂ ਕੀ ਸਨਦ ਪਰ ਐਲਵਿਨਸਟਨ ਨੇ ਬੀ ਯ੍ਹੀ ਰਾਏ ਰਾਏ ਕਾਯੋਮ 
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੀ ਕਰ ਲੀ ਥੀ । ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਯਿਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਤੌਰ ਏਕ ਮਦਦਗਾਰ ਦੋਸਤ ਕੇ ਹਮਰਾਹ ਟੂਏ ਏ । ਔਰ ਯਿਹ ਆਖਰੀ 
ਰਾਏ ਜ਼ਕਾਦਹ ਕਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਹਾਠਨਤ ਕੋ ਜ਼ੇਰਿ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕਰ 
ਯਿਹ ਤ੍ਰੰਕੁਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੋ ਤਰਕੋਂ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਖਤਿਯਾਰ ਕੀ ਹੋ । 
ਮਸਲਿਹਤ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕਰ ਏਕ ਭਾਈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਂ ੮ ਸਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ 
ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਯਿਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਖਤਿਆਰ 
ਕਰ ਲੀ ਬੀ ਜ਼ਲਤ ਹੈ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਆਇੰਦਹ ਕੇ ਵਾਕਯਾਤ ਭੀ ਯੋਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ 
ਹੈਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀ । ਜੈਸਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਯਾ ਅਮੀਟੋ' ਕਾ ਬਟੌਰ 
ਇਮਦਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ' ਕੇ ਸਾਬ ਲੜਾਈਓਂ ਮੇਂ ਹੋਨੇ ਕਾ ਦਸਤੂਰ ਥਾ ਵੋਹ ਬੀ ਬਤੌਰ 
ਰਫੀਕ ਹਮਰਾਹ ਹੋਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੁਮਾਯਾਂ ਕੇ ਸਿਲਾ 
ਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕ ਬੜੀ ਜਾਗੀਭ ਜੋਰ ਰਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਿਸੇ ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਲੇਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ, ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦਾਦਾ ਰੁ ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ 
ਉਤ ਜਾਲ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਉਸ ਕੇ ਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਆ ਥਾ, ਆਪ ਕੋ ਬ£ਜਬ ਵਅਦਾ ਕੇ 
:ਬਾਦਾਰਾਨ ਸਰਹਿੰਦ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਔਰ ਰਾਜਗਾਨ ਪਹਾੜੀ_ ਵਗੈਰਾ ਕੋ (ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ 



ਮੂੰ ਘੂਰੋ ਪ੍ਰਭਾਪ ਪੂਰਜ । ( ੬੨੪੨) ਗੋਨ ੧। ਅੰਮੂ ੪੬. 

ਕਰਾਰੋਂ' ਕਾ ਈਫਾ ਚਾਹਤਾ ਹੋਗਾ । (ਪੰਨਾਂ ੩੦੯੮੨੧੦ 

ਲਾ: ਕਨੱਯਾ ਲਾਲ ਜੀ ਅਪਣੀ 'ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ” ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 

ਛਯਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸਤਾ ਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮਰਗ ਕੀ ਖਬਰ ਲੋਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈ ਪਾਸ 

ਪਹੂਂਚਾ । ਔਰ ਏਕ ਕਾਸਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖਲਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਕਾ ਬਤਵੱਸਲ 
ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰਦਲਾਲ ਖਾਦਮ ਬਖਿਦਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਫ਼ਾਦਾ ਆਜ਼ਮ 

ਵਲੀਅਹਿਦ ਤਖਤ ਦਿਹਲੀ ਸੈ ਦਿਹਲੀ ਕੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਕੈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਆਪ ਇਮਦਾਦ ਦੋਂ । ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਕੁਲ ਸਿੱਖੋਂ ਸੇ ਪਾਂਚ ਸਿੱਖ ਮਯ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 

ਕੇ ਭੇਜ ਦੀਏ । ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਆਜ਼ਮ ਤੀਰ ਸੇ ਹਲਾਕ ਹੂਆ ਯਾਨੀ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਦੁਲ 

ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵੋਹ ਤੀਰ ਫੌਜ ਮੈ” ਸੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮਾਲੂਮ ਨੂੰ ਹੂਆ । ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਇਆ 

ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਹ ਤੀਰ ਜਨਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤੀਰ ਸੈਂ 

ਏਕ ਤੇਲਾ ਸੋਨਾ ਨੌਕ ਬਦ ਕੇ ਪਾਸ ਲਗਾ ਹੋਤਾ ਥਾਂ । ਜਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ 

ਹੂਆਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਆਗਰਾ ਮੇਂ ਬੁਲਾਯਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਆਂ । ਵਿਰ ਅਪਨੇ ਹਮਰਾਹ 

ਦਿਹਲੀ ਮੈ” ਲੇ ਆਯਾ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ । (ਰਿ 

ਉਮਦਹ-ਤੂੱ-ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਢਤਹ ਦੇ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ£- 

ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਬਰ ਜ਼ਬਾਂ ਆਵੁਰਦ ਕਿ ਐ ਜ਼ੁਬਦਹਏ ਏਜ਼ਦ ਪ੍ਰਸਤਾਨੇ ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸ ਵ 
ਉਮਦਹ ਆਰਫ਼ਾਨਿ ਹਕੀਕਤ ਇਕ੍ਰਤਬਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ! ਤਬੀਯਤੇ ਇਨਾਯੱਤੇ ਤੁਵੀਯਤ 
ਸ਼ੁਮਾ ਬਖ਼ੈਰੀਯਤੋਆਫੀਯਤ ਅਸਤ ਵ ਅਜ਼ ਦੀਦਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਆਸਾਰੇ ਏਸ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਗ਼ਮ ਅਜ਼ 

ਜਾਨ ਦੂਰ ਸ਼ੁਦਹ, ਬਲਕਿ ਈਂ ਸਲਤਨਤ ਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬ ਈਂ ਨਿਆਜ਼ਨੰਦ ਬੇਰਿਘਾ 
ਮਹਜ਼ ਅਜ਼ ਅਦੀਆਉਲਮਲਵੈਨ ਜ਼ਾਂਤੇ ਬਾ ਬਰਕਾਤ ਹਾਸਲ ਵ ਵਾਸਲ ਗਰਦੀਦਹ । 

ਦਰ ਤਕ੍ਰਦੀਮ ਬੈਦਗੀਯਾਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਹ ਵ ਬਨਹੂਵ ਬਬਾਇਸਤਹ 'ਬਲਰਾਸੁਲਐਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਬਿਸੀਆਰ ਬਜ਼ਹੂਰ ਖ੍ਹਾਹਦ ਆਵੁਰਦ । ਉਦਰ 6 

ਅਰਥਾਤ-ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੇ 
ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ! ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗਜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ 
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ! ਆਪਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੈ ਊ 
ਸੁਖਦਾਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਗੋਂ _ਇਹ 
ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਆਪਦੇ ਵਾਜਬ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਤੇ 
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ।' 

ਸੁਰੈਂਦ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- 
ਪੰਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਾ ਏਕ_ਪੇਤ੍ ਆਇਆ । ਉਸ 

[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ₹ ਅਗਲੇ ਹਨ ਦੇ ਵੇਠ।ਛਕਓ` 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਘ ਮੂਰਜ । (੬੨੦੩) ਸੋਣ ੧। ਸੱਸ 92, 

੪੭, [ਨੌਨਿਧ ਖੱਤਰੀ । ਕੇਸ਼ (ਇਬਰਾਹੀਮ, ਪਰਸਰਾਮ ਪਰਸਰਾਮ)] ! 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਗਨ ਸੈਗ ਲੈ “ਨੌ ਨਿਧ ਖੱਤਰੀ ਏਕ। ਭੰਡਾਰੀ" ਸੈਗਾ 
ਕਹੈਂ ਕੋਤਿਕ ਸਹਤ ਬਿਬੇਕ” ॥ ੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਰਸ਼ਨ 

ਹਿਤ ਆਯੋ । ਧਰਿ ਅਕੋਰ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਿ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੀਦੇ । ਬੂਝੇ ਗੁਰੂ ਬੈਦਿ ਕਰ ਬੈਦੇ॥ ੨॥ ਸਸ਼੍ਹੀ ਪ੍ਭੁ ਜੀ ! ਤੁਮ ਪੰਥ 
ਚਲਾਯੋ।ਬਾਠਾ ਰਚਯੋ ਕੇਸ਼ ਰਖਵਾਯੋ। ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਤਾਵਹ ! 
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਿ ਇਨਹੁਂ ਰਖਾਵਹੁ ??॥੩॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਵਨਿ 
ਕਰਯੋ।“੩੪ ਤੋ ਸਾਸਤ ਬਹੁਤ ਬਿਚਰਯੋ । ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ੁਵਨ ਮਹਿੰ ਬੈਸ 
"ਆਂ ਚ ਇਥ ਜਤ ਹੈ। ਕਈ ਨੂ ਵਚਨ ਵਾਗ ਸੀ(ਉਹੇ। 
"੨੪੧, [ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਂਗੀ ਗਈ ਬੀ । ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੁਐੱਜ਼ਮ ਕੇ ਸਾਥ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੂਈ ਥੀ ਉਸ_ਸਮਯੋ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾ 
ਵਚਨ ਦੀਆ ਥਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਉਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਮਨਜੂਰ ਬੀ । ਅਤਿਏਵ ਵੈ 
ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਤੈਯਾਰ ਹੋਨੇ ਲਗੇ ।''' 

ਵਿਜਯ ਕੇ ਬਾਦ ਆਗਰੇ ਕੇ ਕਿਲੇ ਮੇ' ਏਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਹੂਆ । ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਂਦਾਂ 
ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨਾਸੀਨ ਹੋਕਰ ਭਾਰਤ ਕਾ ਸਮਰਾਟ ਘੋਖਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ । ਬਡੇ 
ਬਤੇ ਸਰਦਾਰੋਂ ਔਰ ਰਾਜਿਓਂ ਨੇ ਉਸਕੇ ਸਾਮਨੇ ਭੇਟ ਦੀ । ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰਦਿਕ ਕਿਤੱਗਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਉਨਕੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇ ਲਿਯੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆ । ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਓਂ ਕੋ ਅਨੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੀ 
ਦੀਏ ਗਏ । 

ਇਸੀਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ, ਜੋਸਾ ਕਿ ਸ: ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ 
ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਹਿੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੇ ਗਕਾਨੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਅਪਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀਦਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰ ਡ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਲਾਦਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਹੀਣੈ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਸ ਪ੍ਰਾਗੱਲਭੜਾ ਤੇ ਏਹ ਵਿਉਂਤ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਚਹੈ ਬਰਸਾਂ ਵਿਚ 
ਬੈਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਗਰਦੀ ਕਰ ਗਈ ਕੀਣੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਊ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ `ਨੇ ਟਪਲੇ ਖਾਥੇ ਹਨ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੂੰਸੇ ਤੇ ਤਅੱਸਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਲੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨਾਵਫਾਂ 
ਬਲੀ ਗੀ 

੫੦੬ 



ਮੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਖ ਮੂਰਜ । (੬੨੦੪ ) ਐਲ ੧। ਸੰਧੂ ੪7, 

ਬਿਤਾਈ । ਇਹ ਗਤਿ ਲਖੀ ਕਿ ਨਹਿ ਤੁਮ ਪਾਈ ॥ ੪ ॥ ਧਰਮ ਰਖਨਿ 
ਕੋਸ਼ਾਦਿਕ ਭਲੈ'ਸਨਕਾਦਿਕ ਤੇ ਆਵਤਿ ਚਲੋ । ਭਾਰਥ ਖੰਡ ਬਿਥੋ ਸ਼ੁਭ 
ਦੇਸ਼।ਕੋਸ਼ ਗਾਖਣੋ ਧਰਮ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੰ॥੫॥ਸੁਨਿ ਕੈ ਨਉਨਿਧ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ । 
“ਆਪ ਕਹਹੁ ਸਭਿ ਸਾਚ ਪ੍ਰਮਾਨਾ।ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸ਼ ਧਾਰੀ ਸਭਿ ਕੌਈ। ਅਬਿ ਤੋਂ 
ਸਮਾ ਰਹੜੋ ਨਹਿ ਸੋਈ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨਕੋਂ “ਸਮਾ ਕਯਾ ਕਹੈ। ਸੋ ਰਵਿ ਸੋ 
ਸਸਿ,ਸੋ ਜਲ ਅਹੈ।ਬਾਲੂ,ਬੈਨੀ',ਬਸਧਾਂ ਓਈ। ਦੋਸ਼ ਸਮੈ ਕੌ ਕਤਾ ਕਹਿ 
ਕੋਈ॥੭॥ਅਪਨ ਆਪ ਕੌ ਦੋਸ਼ ਲਖੀਜੈ। ਰਾਖੇ ਜਾਇ ਨ, ਸਾਚ ਕਹੀਜੈ। 
ਕੋਸ਼ ਰਖਨਿ ਕੀ ਸਮਰਥ ਹੀਨੇ । ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਪਰ ਕਲਪਠ ਕੀਨੇ ॥ ੮ ॥ 
ਨੌਂ ਨਿਧ[ਸੁਨਹੁ ਅਗਲ ਪਰਮੈਗ। ਜਬਿ ਹਮ ਕਰਯੋ ਮੁਕਤਸਰ ਜੈਗ। ਪਨ 
ਚਲਿ ਗਏ ਜਹਾਂ ਨੰ ਵਹੀ”। ਨਿਕਟ ਕਸੂਰ ਪੁਰੀ ਜਬਿ ਰਹੀ ॥ ੯ ॥ ਹੁਤੋ 
ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਤਹਿ ਮਾਲਕ । ਪਹੁੰਚਨ ਹਮਰੇ ਸੁਨਿ ਤਤਕਾਲਕ । ਯਾਰ 
ਮੁਹੈਮਦ ਪਠਕੋ ਵਕੀਲ । ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ ਆਇ ਸੁਸ਼ੀਲ ॥ ੧੦॥ ਤਿਸ 
ਪਠਾਨ ਕੋ ਖਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨਯੋ ।-ਮੇਲ ਕਪਣ ਕੌ ਢਾਹਤਿ ਠਾਨਜੋਂ । ਅੰਤਰ 
ਗਤੀ“ ਜਸੂਸੀ ਔਰ । ਸੁਧ ਕੋ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਿਸ ਠੌਰ-॥ ੧੧॥ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਜਾਨਜੋ' ਪਾਜ । ਕਹਕੋ -ਵਕਾਲਤ ਕੋ ਕਯਾ ਕਾਜ $ ਰਹਨ 
ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਫ ਵਿਅਰਥ । ਪੁਰਵਹ ਕਹਾਂ ਆਪਨੋ ਅਰਬ?1॥੧੨॥ ਬਾਤ 
ਜਥਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਰਹਹੁ ਜਿ ਰਹਿਨੋ ਭਾਵਤਿ ਚੀਤ- ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਹਮ ਤੇ ਸੋ ਗੰਹ ਗਯੋਇਕ ਦਿਨ ਮਜਲਸ ਮਹਿ ਬਿਰ ਭਯੋ।੧੩॥ਬੋਲਯੋ 
ਨਿਰਨੈ ਸੁਨਿਬੇ ਕਾਜੂ ।-ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜੂ! ਹੁਤੇ ਅੱਗ ਭੀ 
ਸਿੱਖਨ ਕੇਸ਼। ਕੈ ਅਬਿ ਕੇ ਗੇ ਰ੪ ਸੁ ਬੇਸ-॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਮ ਨੇ 
ਸੋ ਸਮੁਬਾਯੋ। ਸਭਿ ਪਰਸੈਗ ਅਬਿ ਤੋਹਿ ਸੁਨਾਯੋ-ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਿ ਪੂਰਬ. 
ਕਾਲਾ। ਸਭਿ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਕੋਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ॥੧੫॥ਬੋਰੇ ਦਿਵਸਨ ਤੇ ਅਬਿ 

"ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਆਦਿਕ ਭਲੇ ਹਨ। ੨ਗਨੀ । ਬਨਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ । 
(ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਦੀ) ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਇਆ । “ਅੰਦਰੋਂ । 5ਅਸਾਂ ਗਾਖਿਆ । 

#ਪਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ:-“ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਹਿ ਸੇ ਤਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥ 

ਇਥੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅੰਤਲੀਆੰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦ ਪਾਠ 
ਇਉਂ ਹੈ:-ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰਥ ॥ ਰਹਿਨ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਬਿਅਰਥ ॥ 



_ ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____ (੬੨੦੫) ___ ਸੋਨ ੧। ਗੰਧ ੪੭. 
ਹਟੋਲਖੀਯਤਿ ਧਰਮ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਲਟੇ-।ਯਾਰ ਮੁਹੈਮਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ। 

-ਸ਼ੈਨਤ ਰਖਿਬੇ ਕੇਸ ਹਮਾਰੇ” ॥ ੧੬॥ ਕਬਿ ਕੇ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਹਟੇ ਬਤਾ- 

ਵਹੁ? ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਅਬਿ ਸਮੁਝਾਵਹੁ-? ।ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਸੁਨਾਇ 

ਉਚਰ ਕਰਿ।“ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ” ਪਿਕੋਬਰ ॥ ੧੭ ॥ ਤਿਸ ਨੌ ਇਕ 

ਰਤ ਅਵਿਲੌਕੀ । ਕਾਮ ਬਸੀ ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨ ਰੋਕੀ । ਕਹਜੋ-ਮੋਹਿ 

ਸਨ ਕਰਹੁ ਨਿਕਾਹੂ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਸਹੁ ਆਨ ਘਰ ਮਾਂਹੂ-॥੧੮॥ ਸੁਨਿ 

ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਤ ਨ ਮਾਨੀ । ਖ਼ੈਗ ਪਿਕੈਬਰ ਗਿਰਾਂ ਬਖਾਨੀ ।-ਤੁਵ ਘਰ 

ਮਹਿਂ ਪੂਰਬ ਇਕ ਬੀਵੀ । ਮੈਕਟ ਹੋਇ ਸਪਤਨ“ ਥੀਵੀ-॥ ੧੯॥ 

ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਬਸੀ ਪਿਕੈਬਰ ਕੋ ਬਹੁ ਚੀਤ" । ਵੇਰ 

ਕਹੜੋ ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨ ।-ਮੁਝ ਸੋਂ ਕਰਹੁ ਨਿਕਾਹੁ ਪੂਬੀਨ ! ॥ ੨੦॥ 

ਨਿਸ ਦਿਨ ਖੁਟਕਤਿ ਹੈ ਮਮ ਚਿਤ ਮਹਿੰ । ਅਭਿਲਾਖੰਤ ਬਹੁ ਮਿਲਿਨੋ 

ਹਿਤ ਮਹਿਂ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਆਇਸੁ ਦੇ' ਪਕਾਰੀ,ਤੈਸੇ ਰਹੌਂ ਸਦਾ ਅਨੁ ਸਾਰੀ-॥ 

੨੧॥ਲਖਿ ਅਪਨੇ ਪਰ ਅਧਿਕ ਲੁਭਾਯੋਤਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਹਿਦ ਸੁਨਾਯੋ। 

-ਦਿਹੁ ਤਲਾਕ ਤਿਸ ਬੀਵੀ ਜਬੈ । ਕਰੋਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਹਿ ਸੋਂ ਤਬੈ-॥੨੨॥ 

ਪੁਨ ਪੈਕੰਬਰ ਕਾਮ ਤਪਾਯੋ । ਕਰਹੋ ਤਥਾਂ ਤਿਯ ਜਥਾ ਬਤਾਂਯੋ। ਦਈ 

ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਨਾਰੀ । ਕਰਿ ਨਿਕਾਹ ਭੌਂਗੀ ਉਰ ਪੜਾਂਰੀ ॥ ੨੩ ॥ 
ਕਿੜਿਕ ਬਰਖ ਲਗਿ ਰਮ ਕਰਿ ਮੈਗ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਮੋਢਿ ਅਨੰਗ। 

ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਪੂਰਬਲੀ ਤ੍ਰੀਯ। ਭੋਗਨ ਕਰੀ ਲਾਇ ਨਿਜ ਹੀਯ ॥ ੨੪॥ 

ਸੁਧਿ ਕੋ ਪਾਇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਕਹਜੋ । ਅਹਦ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੀਨਿ ਜਥਿ ਲਹਗ 

-ਸ਼ਰਹ ਅਦੂਲ ਭੂਲ ਜੋ ਧਰੈ“। ਕਹੋ ਪਿਕੈਬਰ ! ਸੋ ਕਾ ਕਰੈਂਊ-॥੨੫॥ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹੜੋ-ਬਿਧਿ ਜੋਦ।ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਇ ਦੇਨਿ ਕੋ ਸੋਇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ 

ਅਦਲ ਭੁਲ ਕੈ ਜਾਨਿ । ਬਿਨਾ ਸਜ਼ਾਇ ਨਪਾਕ ਪਛਾਂਨ-॥ ੨੬॥ ਘਾਂਤ. 
ਤੇੜ ਤ਼ 

ਪਾਇ ਤਿ੍ਯ ਤਬੈ ਸੁਨਾਈ।-ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਦੂਲੀ ਤਮਹ ਕਮਾਈ।ਦਈ ਤਲਾਕ 

ਰਮੀ ਸੋ ਵੈਰ। ਉਚਤਿ ਸਜ਼ਾਇ ਆਪ ਕੋ ਹੇਰਿ=॥ ੨੭॥ ਸੁਨਿ ਬੀਵੀ ਕੋ 

ਬਾਕ ਅਭੂਲ । ਕਹਕੋ ਪਿਕੰਬਰ-ਕਰੀ ਕਬੂਲ । ਜਿਮ ਚਾਹਤਿ ਤਿਮ 

੧ਮਿਫ ਗਏ, ਘਟ ਗਏ । “ਸਾੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਬੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਵਿਹਤ ਹਨ । ੧ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ 

ਦਾ ਲਕਬ ਹੈ ਖ਼ਲੀਲਉੱਲਾ=ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸਤ । “ਸੌਕਣ । “ਪੋ਼ੀਬਰ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿ
ਚ ਇਸਤ੍ਰੀ 

(ਦੀ ਇੱਛਾ) ਬਹੁਤ ਵਸਦੀ ਰਹੀ । “ਭੁੱਲਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ (ਅਦੂਲੀ=) ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇ । 



_ ਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ (੬੨੦੬) ਐਨ ੧। ਅੱਸੂ ੩੭, 
ਕੀਜਹਿ ਪਜਾਰੀ ! ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ-॥੨੮॥ ਸੁਨਿ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹੇ 
“ਰੰਗ ਜੋ ਲਾਏ! ਵਿ ਕਰਾਇ ਵਰਜਿਤ ਅਲ ਤਲਾਕ 
ਪੁਨ ਤਿਸ ਤੈਂ ਭੋਗ਼ਾ । ਯਾਂਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੋਨਿ ਕੋ ਜੋਗਾ-॥ ੨੯॥ ਸੁਨਿਕੈ 
ਸ਼ਰਾ ਬਾਤ ਸਚੁ ਸੋਇ । ਦੀਨ ਹੋਇ ਬਦ ਕਰਿ ਦੋਇ ।-ਪ੍ਰਿਯਾਂ ! ਬਾਤ 
ਤੈ ਸਾਚ ਉਬਾਚੀ । ਲਿਹੁ ਬਚਾਇ ਚਿੜ ਜੇ ਰਚਿ ਰਾਝੀ ॥ ੩੦॥ ਜਥਾ 
ਸੇਜ਼ਾਇ ਹੋਇ ਭੀ ਜਾਇ । ਜਿਯਭਿ ਰਹੋ ਤੁਝ ਸੋਂ ੧੫ ਪਾਇ-। ਭਯੋ 
ਵਟ ਕਿ ਨਾ ਜਹੀ ਟਿਮਹਾਗਿਦਿ ਪਤ ਸੈਂਗ ਕਰੀ ॥ ੩੧॥ 
ਮਰ ਲਗੇ';ਨਹਿਂ ਕਾਟਨ ਕੀਨਿ।ੜਿਨ ਪਲਟੇ ਕਾਟੀ ਅਸਤੀਨਿ੧ਲਿੰਗ 

ਤੇ ਸੰਨਤਿ ਕਰੀ”। ਅਧਰਨ ਤੋਂ ਦੈ ਮੂਛਨਿ ਹਰੀ“॥੩੨॥ ਛਾਤੀ 
ਰਤ ਕਤਰੇ ਬਾਰਾ।ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਾਟਿ ਉਤਾਰ।ਤਿਸ ਉੱਮਤ ਅਵਿ- 
ਲੋਕੋ ਐਸੇ। ਸਭਹਿਨਿ ਕਰੀ ਬਾਰਜ਼” ਤੈਸੇ ॥ ੩੩ ॥ ਇਮ ਤਰਕਨ 
ਸਭਿ ਕੋਸ ਕਣਾਏ । ਪੂਰਬਲੀ ਮਿਰਯਾਦ ਮਿਟਾਏ ।ਪੁਨ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ 
ਸੁਨਹੁ ਕਹਾਨੀ । ਹੋਯੋ ਪਰਸਚਾਮ ਬਲਿ ਖਾਨੀ ॥ ੩੪ ॥ ਕਰਤਿ ਜੱਧ 
ਛੱਤ੍ਰੀ ਸਭਿ ਹਾਰੇ । ਡਿਨ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਮੁਨਿ ਲੰਦਨ ਜਥਿ 
ਮੁੰਡਨ ਕਰੇ । ਰਹੇ ਮੁੰਡਾਵਤਿ ਰੀਤੀ ਪਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਪੁਨ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ 
ਰਾਜੇ ਭਏ । ਸੈਗਜਾ ਜਿਨਹੁੰ ਨੰਦ ਕੀ ਲਏ ।-ਦਰਿ ਕੈ ਬਿੱਪ ਨ ਬਰਨੀ 
ਕਰੈ' । ਹਮਰੋ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਹਇ-ਡਰੈਂ ॥ ੩੬॥ ਭਿਨਹੁਂ ਬਿਢਾਰਤੋ ਇਹੀ 
ਉਪਾਇ (-ਸਭਿ ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਇ । ਸੁਰ ਪ੍ਰਮੈਨ ਬਿਨ ਕੈਸ਼ ਨ 
ਹੋਇ। ਯਾਂਤੇ ਮੁੰਡ ਦਏ ਸਭਿ ਕੋਇ-॥ ੩੭॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਸੀ ਬਿਧਿ 
ਸਾਰੇ।ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਇ ਧਰਮ ਕੋ ਹਾਰਨਉਨਿਧਿ[ਸੁਨੀਯਹਿ ਹੇਤ ਮੁੰਡਨ 
ਕੋ । ਕੇਸ਼ ਰਾਖਨੇ ਰਵਾਂ' ਸਭਿਨਿ ਕੌ॥ ੩੮ ॥ ਜਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਰਸਨ 
ਨ ਦੇਵ । ਅਸ ਸ਼ੁਭ ਕੋਸ਼ ਮੁੰਡਾਵਨਿ ਲੋਵ । ਬਿਨਾ ਬਿਚਾਰੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ । 
"ਰੱਥ ਜੋ (ਪਹਿਲੀ ਇਸ= ਨੂੰ! ਲਗੇ ਸ਼ਨ । “ਂਕੁਰਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ । =ਗਾਫ ਇੰਲ੍ਰੀ ਕੱਟਣ 
ਦੀ ਥਾਵੈ” ਮਨਤ ਕੀਤੀ । $ਬੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਤਰੀਆਂ । “ਯੋਗ ਹਨ । 

ਖ਼ਤਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਕਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਮੁਨਾਉਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 
ਕ੍ਹਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮੈਨਤੰ (ਮਿਰਯਾਦਾ) ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਂਤੌਰੇਤ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ 
ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ' ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕੀ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ । (੬੨੪੭) _ ਲੋਨ ੧। ਸਹ ੪੯. 

ਰੀਤਿ ਭਏ ਦੁਰਕੈਖੀ॥੩੯॥ਰਚਜ ਸ ਈਸ਼ੁਰ 
ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ । ਕਰਯੋ 

ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਛਬਿ ਗ੍ਰੇਹ । ਉੱਤਮਾਂਗ ਪਰ” ਸੁੰਦਰ ਕਰੇ । ਅਧਿਕ ਰੂਘ 

ਕੋਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰੇ।੪੦ਮੰਤਨਹਹ ਮੁੰਡਾਇ ਬਿਚਾਰ ਬਿਹੀਨੇ। ਧਰਮ ਜ਼ਾਰਤਾ, 

ਤ ਹਿਤ ਝੀਨੋ” । ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ ਵੈਲੀ ਦੁਰ
ਮਤੀ । ਕੋ ਹਟਿ ਸਕਹਿ 

ਰੌਤਿ ਪਿੰਖ ਅਤੀ॥੪੧॥ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਸ਼ਲੌਕ ਰਚਿ ਰਾਖੇਬੀਚ ਪੁਰਾਨ 

ਦਿਖਾਵਤਿ ਸਾਖੇ। ਖੂਰਬਲੀ ਨਹਿੰ ਰੀਤਿ ਬਿਚਾਰੈਂ।ਕੋਸ ਦਿਜਾਦਿਜ' ਬੀ 

ਸਿਰ ਧਾਰੈਂ” ॥੪੨॥ ਸਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ। ਨੇ ਨਿਧ ਖੱੜ੍ਰੀ ਸਚ 

ਲਖਿ ਪਾਏ। ਐਨ ਪੈਨ ਗੁਰ” ਕੀਹ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਅ
ਪਨੇ ਘਰ ਗਮਨਜੇਂ 

ਤਿਹ ਸਮੋਂ ॥੪੩॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਬਸਹਿੰ ਆਗਰੇ ਮਾਹੀ । ਦਰਸ਼ਨ- ਹਿਤ 

ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਹੀਂ' । ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਉਪਬਨ ਬਿਬੈ। ਸਘਨ ਤਰੋਵਰ 

ਹਰੀਅਲਿ ਪਿਖੈਂ ॥੪੪॥ ਕੁੰਜਤਿ ਨਾਨਾ ਚੋਗ ਬਿਹੈਗ॥ਸ਼ੁਭਤਿ ਬ
ਾਗ਼ ਢੋਲ ` 

ਫੂਲਨਿ ਸੈਗ। ਪਾਵਸ ਰਿਤੁ ਪਸਰੀ ਘਨਘੋਗਠੌਰ ਠੌਰ ਬਹੁ 

॥੪੫॥ ਛਿਤ ਪਰਪੁਲਤ” ਭਾਈ ਜਲ ਪਰਿਕੈ। ਲਿਕਸਯੋ ਵਹਿਰ ਸਰੋਵਰ 

ਕਰਿਕੈ । ਬੇਂਗ ਗਾਮਨੀ ਸਲਿਤਾ ਹੋਈਤਪਤ ਹੜੀ
 ਸੀਤਲ ਸਭਿ ਕੋਈ 

॥੪੬॥ਬਸਹਿੰ ਬਾਗ ਮਹਿੰ ਗੁਰੂ ਚੁਮਾਸਾਸਿਖ 'ਖਿਗਤ ਕੀ ਪੁਰਵਤਿ ਆਂਸ। 

ਕਬਿ ਕਬਿ ਮੇਲ ਸ਼ਾਹੁ ਸੌਂ ਬਨੈਂ । ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੋ ਅਥਿ ਭਨੈ॥੪੭॥
 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਬਮ ਐਨੇ “ਨੌਨਿ
ਧੀ ਪ੍ਰਭੈਂਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚੌ੍ਰਾ- 

ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ।੪੭। ੪੮, [ਖਾਨ ਖਨਾ । ਸੱਯਦ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਉੱਤਰ]
 । ` 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਧਰ ਭਾਵਨੀ ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਪਛਾਨ । ਦੀਨ ਖਾਨ- 

ਖਾਨਾ ਭਯੋ ਗੁਰ ਪਗ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ॥ ੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਜਹਾਂ 

ਬਨਿਵਾਯੋ । ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸੈਗ ਸਿਧਾਯੋ।-ਗਰ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੋ 

ਕਰੈਂ।ਪਾਵਨ ਘਰ ਮੇਰੋ ਜਬਿ ਵਿਰੈਂ-॥੨॥ਆਸਤਰਨ ਸਦਰ ਬਿਛਵਾਏ
। 

ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਏ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਦੀਨਿ । 

ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਿ ਹੋਇ ਮਨ ਦੀਨ॥॥ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁ ਪਰਸਨ ਬਹੁ ਭਏ।ਖੁਸ਼ੀ 

ਕਰੀ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਦਏ । ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਨ ਛਾਨਾ ਜੋ ਭਯੋ। ਅਕਬਰ ਕੇ 

ਮਾਤੁਲ ਤੇ ਜਯੋ॥੪॥ਬਹੁ ਨੌਕੀ ਜਗ ਬਿਖੈ ਕਮਾਈ। ਝੂਮ ਭੀ ਤਿਸ ਕੀ 

ਪਰੰਗੀ ਵਿਚ ਉਤਮ (ਸਿਰ) (ਤਿਸ) ਪਰ ਕੈ਼ ਕੀ
ਤੋ । “ਧਰਮ ਦੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ 

ਵਿਚ ਹਿਤ ਜਗਣਆਂ । =ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਂ-ਬ੍ਰਹਮਣ । “ਸਰਵੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ । 

ਪਚਰਨ ਪਾਵਣਾ ਕਰਨ ' ਰਿ ਰੇ 



ਸਰੀ ਗੁਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੦੮) ਸੈਨ ੧ । ਅੰਹੂ ੪੮, 
'ਸਮਤਾ ਪਾਈ”। ਮੁਦਤ ਭਯੋ ਸਨਿਕੈ ਗੁਰ ਬੈਨ । ਹੇਰਤਿ ਹੈ ਸਣੂਪ ਭਰਿ 
ਨੈਨ ॥ ੫॥ ਸੁਮਤਿ ਤੁਰਕ ਬੈਂਠੇ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂਦਿਕ ਤਿਸ 
ਥਾਯਾ । ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਸਮ ਸ਼ੇਰ । ਬੈਠੇ ਥਿਚ ਸਭਿ ਕੋਰ ਬਡੋਰ ॥੬॥ 
ਦਰਸਹਿਂ ਨਰ ਨਿਜ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਵੈ' । ਜੋ ਬੂੜੈ ਉਤਰ ਫੁਰਮਾਵੈਂ । ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਸਾਲ ਬਡਿਆਈ । ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਨਿ ਤੇ ਜਰੀ ਨ ਜਾਈ ।0॥ 
ਇਕ ਸਿਰ੍ਹਂਦ ਕੋ ਸੱਯਦ ਬੀਚ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਖੁਨਸਯੋ ਮਤਿ ਨੀਚ । 
ਕਹਜੋ ਤਾਂਹਿ “ਤੁਮ ਹਿੰਦੁਨਿ ਪੀਰ। ਸਭਿ ਮਾਨਤਿ ਹੈਂ ਜਾਨਿ ਗਹੀਰ ॥੮॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਰਾਖਤਿ ਅਹੋ । ਕਿਧੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲ,ਸੋ ਬਿਧਿ ਕਹੋ ? ਚਿਤ 
ਚਾਹਤਿ ਹਮ ਨਿਰਨੈ ਕਰਜੋ। ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ ਤੁਮਰੋ ਸੁਜਸੁ ਥਿਥਰਕੋ ॥ ੯ ॥ 
ਲਖੀ ਤਰਕ ਤਿਹ ਸੱਯਦ ਕੋਰੀ । ਢੁਰਮਾਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਖਦਨ 
ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਮੜਾਰੀ । ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਿਦਤ ਉਦਾਗੀ ॥ ੧੦॥ ਕਰਹਿ 
ਰੈਕ ਤੇ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਨਰ ਗਨ ਅਪਰ ਬਨਹਿੰ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਪੰਚ 
ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋ ਜੇ ਚਾਹੈ । ਕੋਪੈ ਰੈਕ ਕਰੈ ਛਿਨ ਮਾਹੈ ॥ ੧੧॥ ਮਾਰਹਿ ਬਖ- 
ਸ਼ਹਿ ਦੇਰ ਬਿਹੀਨਾ । ਤਿਸ ਮੁਖ ਮਹਿ ਲਖਿ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ? । ਪੁਨ 
ਸੱਯਦ ਤਰਕਤਿ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ । “ਤੁਮ ਭੀ ਗਾਖਤਿ ਹਹੁ ਕੋ ਨਾਂਹੀ ॥₹੨॥ 
ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਨਿ ਰਹਜੋ । ਬਰਤਹਿ ਹੁਕਮ ਤਿਸੀ ਕੋ ਕਹਯੋ । ਹਮ 
ਬੂਬਤਿ ਹੈਂ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸ। ਜੇ ਰਾਖਤਿ ਕੁਛ ਕਰਹੁ ਪਰਕਾਸ਼” ॥੧੩॥ ਸਭਿ - 
ਮਹਿ ਤਰਕ ਸੁਨੀ ਜਬਿ ਨਾਥ । ਜੇਬ ਮਾਰ ਡਾਰਿ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਮੁਹਰ 
ਨਿਕਾਸੀ ਕੇਤਿਕ ਤਬੈ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਸੁਨਤਯੋ' ਸਬ ॥ ੧੪ ॥ 4੫੪੫ 
ਦੀਨਾਰ ਜੁ ਹਾਥ ਹਮਾਰੇ । ਇਹ ਅਜ਼ਮਤਿ ਲਿਹੁ ਦੁਤੀ ਬਿਯਾਰੇ । ਜਿਸ 
ਢਿਗ ਹਇਂ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ । ਲਰਤਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਜਿਸ ਹਿਤ ਮਰੇ॥੧੫॥ ਸੁਨਿ 
ਮੱਯਦ ਬੋਲਜੋ ਤਜਿ ਮੇਨ । ਤੁਮ ਮੰਹੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੌਨ ? ਦੌਲਤ 
ਆਦਿ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਹਿਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੀ! ॥੧੬॥ ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਿਕਾਸੀ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਛਟਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਤਤ- 
ਛਿਨ ਬਦਨ ਪੀਤ ਹੁਇ ਗਏ । ਲੋਚਨ ਸਮੁਖ ਨ ਕਰਤੇਂ ਭਏ॥ ੧੭੫ 
ਤੋਜ ਦਿਪਤ ਸ੍ਰੀ ੧੫ ਤੇ ਕਹੈਂ।“ਏਹ ਭੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਕ ਅਹੈ। ਅਬਿ 
ਹੀ ਇਰ ਉੜਐਰ ਕਰਿ ਤੇਰਾਂ । ਫਲ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮ ਦੇ ਧਰਿ ਕੋਰਾ ॥ ੧੮ ॥ 
ਨਹਿ ਜਬਾਬ ਕੁਛ ਸ੍ਰਾਲ ਨ ਹੋਵੈਜੀਵਨ ਬਾਦ ਬਾਦ ਕਰ ਖੋਵੈਂ”। ਪਿਖਿ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੦੯) ਐਨ ੧। 
ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਤੋਜ ਬਿਠੀਦਾ। ਗੌਤ ਭਯੋ ਸੱਯਦ ਸ਼ਗੰਮਿੰਦਲਂ।੧੬॥ ਕਹੇ 
ਗਯੋ ਪੁਨ ਬਾਕ ਨ ਕੋਈ। ਨੀਚਿ ਗ੍ਰੀਵ ਅਵਨੀ ਅਵਲੋਈ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ 
ਤਕ ਬਿਰ ਗੁਰ ਰਹੇ । ਪੁਨ ਡੋਰੇ ਕਹੁ ਆਵਨ ਚਹੇ ॥ ੨੦ ॥ ਹਯ ਅਰੂਢਿ 
ਗਤਿ ਮੰਦਹਿ ਮੰਦ ਅਸ ਪੂਰ ਸੁੰ ਜਗ ਬੇਦ ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ 
ਬਿਰੇ। ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਸੈਕ ਪੌਢਿਬੋ ਕਰੇ॥੨੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜ 
ਸੁਭਾਇ। ਏਠੇ ਹੁਤੇ ਬੀਚ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਰਥਮ ਪਠਾਨਨ ਕੋ ਧਨ ਕੋਤਾਂ । 
ਦੋਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋਢਿ ਕੁਲ ਕੋਤਾਂ ॥ ੨੨ ॥ ਕਾਜ਼ੀ ਪਹਿ ਵਿਰਾਂਦ ਹਿਤ ਗਏ । 
ਗੁਰ ਜਬਰੀ ਕੋ ਭਾਖਤਿ ਭਏ/ਏਤਿਕ ਦਰਬ ਹਮਾਰੋ ਅਹੈ। ਕੌਨ ਦੋਸ਼ ਤੇ 
ਸੋਂ ਨਹਿ ਲਹੈ॥੨੩॥ਤਬਿ ਕਾਜ਼ੀ ਲਿਖਿ ਦੀਨ ਇਲਾਮ'ਲੇ ਕਰਿ ਆਏ 
ਖਾਨ ਤਮਾਮ। ਜਬਹਿ ਬਿਲੋਕਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੋ ਕੀਨਿ 
ਬਖਾਨੀ ॥ ੨੪॥ “ਸੁਨਹੁ ਪਠਾਨਹੁੰ ਅਬਿ ਤੁਮ ਜਾਇ । ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ ਦੀਜੈ 
ਸਮੁਬਾਇ । ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿੰ” ਮਖੀਆਂ ਬਹੁਤੈਰੀ । ਖਾਨਾ ਮਕਰੂ੯ ਕਰਹਿ 
ਅਗ ਪਭ ਨ ਪਰ ਥਰ ਪਨ 
ਬਿਰਹੁ-ਹਟਾਵਹ? । ਇਮ ਸੋ ਇਲਾਮ ਗੁਰ ਫਾਰਾ । ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ 
ਅਵਨੀ ਪਰ ਡਾਰਾ ॥੨੬॥ ਪਿਖਿ ਪਠਾਣ ਸਗਰੋ ਬਿਸਮਾਏ। ਉਠਿ ਕਾਜ਼ੀ 
ਢਿਗ ਤੁਰਨ ਆਏ।“ਗੁਰੂ ਨ ਮਾਨਹਿੰ ਕਾਗਦ ਫਾਰ।-ਦਲ ਮਖੀਆਂ ਪਰ 
ਪਠਹੁ-ਉਚਾਰਾ” ॥੨੭॥ ਸੁਨਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜਰਿ ਬਰਿ ਕੈ ਛਾਰ । ਕੁਪਜੋ ਰਿਦੇ 
ਨਹਿੰ ਲਖਹਿ ਗਵਾਰ । ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨਹੀਂ' ਕੁਛ ਚਾਲਾ । ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ 
ਗਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੨੮॥ਕਹਜੋ “ਇਲਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਰਾ। ਹਾਨਤਿਕਕੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 
ਇਸ ਬੇਰਾ। ਕਾਗਦ ਢਾਰਿ ਧਰਾ ਪਰ ਡਾਰਾਂ। ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਉਰ ਮਹਿ ਡਰ 
ਧਾਰਾ॥੨੯॥ਸੁਨਿਕੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਸ ਸਾਜਿ । ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਹੋਯੋ ਦਿਤਰਾਜ਼। 
“ਇਹ ਤੈ ਕਹਾਂ ਕੀਨਿ ਮਤਿਮੰਦੇ ! ਜਾਤਿ ਇਲਾਹੀ, ਫਕਰ ਬਿਲੈਦੇ ॥ 
॥੩੦॥ ਤਿਨ ਪਰ ਕੈਸੇ ਪਠਕੋ ਇਲਾਮ। ਇਹ ਤੈਂ ਕੀਨਿ ਬੁਰੋ ਬਹੁ ਕਾਮ। 
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ । (ਆ, ਇਅਲਾਮ | । ੧(ਤੁਹਾਡੇ) ਲਸ਼ਕਰ ਵਿਚ । ੧੧ਪਵਿੰਤ੍ਰ। ਮੱਖੀਆਂ 
ਮਨ ਆ ਦਲ ਭੇਜੇ । ਪਨੂਕਤਾਢੀਨੀ ਕੀਤੀ । 

“ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ-ਕਰਾਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਫਕ ਚੇਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ 
੪ ਪੂਜ ਤੇ ਤਅੱਸਬ ਦੇ ਭਰੇ ਲੋਕ _ਸਮਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 

ਲਈ ਉਸ ਮੈਬੈਧੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ।' 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਚਜ । (੬੨੧੦) ਐਨ ੧। ਸੰਠੂ ੪੮. 
1 ਜਨ ਆਰੀ ਕਰ ਜੋਰਨਿ ਬਨੰ।ਤਿਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਆਪਨੇ ਭਨੈ' ?॥੩੧॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀਨਿ ਤਗੀਰਾ' । ਗੁਰ ਕੌ ਜਾਨਕੋਂ--ਪੀਤਨ ਪੀਗ । . 
ਸਲਤਨ ਦਈਮੋਹਿ ਕੋ--ਜਾਨੰ।-ਸੋਕੈਸੇ ਕਰਿ ਇਮਨਹਿਂ ਮਾਨੋ₹-॥੩੨॥ 
ਰਾਜਾਂ ਇਕ ਜੈਸਿੰਘ ਸਵਾਈ।।ਦੁਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰ ਰਾਈ। ਉਤਰੇ 

ਹੁਤੇ ਸੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਂਹੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹੀ ॥ ੩੩॥ 
ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਸੋ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਦ੍ਰੈ ਅਸ ਧਨ ਅਕੋਰ ਕਹੁ ਲਕਾਏ। 
ਸ਼ੈਗ ਬਹੁਤ ਸੁਭਟਨਿ ਕੀ ਭੀਰ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਤੀਰ॥੩੪॥ਕਰਿ 
ਪਗ ਨਮੋ ਹੁਕਮ ਲੋ ਥਿਗਮੁਦਤ ਭਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਗੇ।਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰਿ 
ਬੂਝੇ ਤਿਹ ਸਸੈ ।“ਮਪਨਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਵਹੁ ਹਮੈਂ ॥੩੫॥ ਕਿਤਿਕ ਬਾਹਨੀ 
<( ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ) ਐਉਂ' ਕਹਿਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ( ਅਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ) ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । 
[ਆ ਤਗੱਯੁਰ=ਬਦਲਨਾ। 

ਦੈ ਸੂਬੋ ਦੁਖੀ ਹੋਏ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਤਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ 
ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਕੇ ਜਾਰੀ 
ਕਰਵਾਯਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪਠਾਣ ਆਦਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੈਰ। ਵਿਚ ਮਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਯਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟੋਢੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਗ ਵਿਚ ਮਰੈ 
ਦੁਵੱਲੀ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਿਰ ਨੂੰ ਦੂਦੇ ਤੋਂ ਹਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ 
ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਬਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰ 

__ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨ! ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ 
ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਰਾਂਤ 
ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਏਥੇ ਇਅਲਾਨ ਦੇ ਫਦੂਲ ਹੋਣ ਦਾਂ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਦਿਸ਼੍ਾਂਡ 
ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੈ । ਰੁ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਗੱਠਭ ਹੁੰਦੇ 7 । ਇਸ 
ਕਥਾ ਦਾ ਹੋਰਥੋਂ' ਸਬੂਤ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

7ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ੧੭੫੫ ਬਿ: ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਏਨਾ 
ਤੇ ੧੭੯੯ ਵਿਚ ਮੋਇਆਮ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧੦ ਅੰਧੂ ੩੨ ਅੰਕ ੧੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਮਰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੁਗਜ । `_( ੬੨੧੧) ਐਨ ੧। ਅੱਸੂ ਬ੮. 
ਰਾਖਨ ਕੇਰਾ ਊਂ ਰਾਜ ਤੁਮਹੁ ਢਿਗ ਹੈ ਜੁ ਬਡੋਰਾ”। ਸੁਨਿ ਰਾਜਨਿ ਕਰ 
ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ । “ਦੇਸ਼ ਬਟੋਰਨ ਕਗੰਹੈ ਜਿ ਸਾਰੇ ॥੩੬॥ ਸਵਾ ਲਾਖ ਘੋਰਾ 
ਹੁਇ ਜਾਇ। ਸਭਿ ਕੋ ਖਰਚ ਚਲੈ ਸਮੁਦਾਦਿ। ਧਨੀ ਤੇਗ਼ ਕੋ ਬਡ ਰਜ- 
ਪੂਤ । ਛਿਨ ਮਹਿ ਰਿ੫ ਕੋ ਕਰਤਿ ਕਸੂਤ ॥੩੭॥ ਨਿਕਟ ਦੌਨ ਕੇ ਲਾਖ 
ਅਢਾਈ । ਸੈਗ ਚਵਹਿ ਘੋਰਾ ਸਮੁਦਾਈ”। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਢੁਰ- 
ਮਾਯੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਹੈ ਅਧਿਕਾਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਬਢ ਧਾਰੀ । ਬੁਰੀ ਬਾਰਤਾ ਏਕ ਤੁਮਾਰੀ । ਗਊ ਕਸਾਈ ਕੇ ਕਰ ਦੇਤਿ । 
ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਅਪਨਿ ਕਰਿ ਲੋਤਿ! ॥ ੩੯ ॥ ਨਰਪਤਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੋ 
ਬਿਸਮਾਏ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਤਿ-ਲਖਮੋ ਨ ਜਾਏ-। “ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਕੇ 
ਵਿਚ ਕਿਸ ਥਾਂਈ । ਬਸਨ ਨ ਦਏ ਕਸਾਬ ਕਦਾਈਂ ॥ ੪੦॥ ਜਹਿੰ ਲਗਿ 
ਹਮਰੀ ਪਾਰ ਬਸਾਇ । ਪਿਖਹਿੰ ਕਸਾਬ ਤਰਤ ਬਿਨਸਾਇੰ । ਕਿਸ ਤੇ 
ਆਪ ਸੁਨੀ ਫੁਰਮਾਵਉ । ਜਿਸ ਤੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਟਾਵਉ”? ॥ ੪੧॥ ਸ੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਤੇ ਵੁਰਮਾਯੋ ਕੇਤ ।“ਤਨੂਜਾਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਤਿ । ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ 
ਨ ਔਗੁਨ ਔਰ । ਕਛਵਾਹੇ,ਹਾਂਡੇ, ਰਾਠੌਰ" ॥੪੨॥ ਵਿੱਤਕਾਦਿਕ ਤੁਮ ਨਾਮ 
ਕਹਾਵਹੁ । ਅਪਨੀ ਐਂਠ ਸੁਜਸੁ ਬਿਰਧਾਵਹੁ। ਇਹ ਤੁਮ ਬਿਥੈ ਰੀਤਿ 
ਬਹੁ ਖੋਟੀ। ਕਰਤਿ ਰਹੇ, ਕਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਹੋਣੀ ॥ ੪੩॥ ਆਗੇ ਕੋ ਚਹੀ- 
ਅਹਿ ਤੁਮ ਐਸੇ। ਤਨੁਜਾ ਤੁਰਕ ਨ ਦੀਜਹਿ ਕੈਸੇ । ਸੁਨਤਿ ਨਰਿੰਦਨਿ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਹੁੰ ਜਸ ਕਾਰੀ ॥ ੪੪ ॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇ- 
ਸ਼ਨ ਮਹਿ ਅਪਕੀਰਤਿ । ਸਭਿ ਰਜਖੂਤਨਿ ਕੀ ਬਿਸਤੀਰਤਿ-। ਇਿੱਤਜ- 
ਦਿਕ ਬਹੁ ਦੁਹਨ ਬਿਚਾਰੀ । ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤਬਿ ਸਪਬ ਉਚਾਰੀ ॥ ੪੫॥ 
ਜੋ ਰਜਪੂਤ ਬੀਜ ਸ਼ੁਭ ਹੋਇ। ਤਨੂਜਾ ਤੁਰਕ ਨ ਦੋ ਹੈ ਕੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਤੁਮਰੋ ਭਯੋ ਪਿਤਾਮਾ । ਸੁਜਸੁ ਆਜ [ਲਗਿਤਿਨ ਅੰਭਿਰਾਮਾ ॥੪੬॥ ਰਾਜੇ 
ਬਾਵਨ ਕੋ ਮੁਚਵਾਇ । ਵਹਿਰ ਗ੍ਰਾਲਿਯਰ ਤੇ ਤਬਿ ਆਇ। ਤੁਮ ਭੀ 
ਅਹੋ ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਪੋਤੇ। ਰਣ ਮਹਿ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ੋਤ"॥੪੭॥ ਸੂਨੇ ਜੋਗ 
ਗਾਵਰ ਕੇ ਭਾਰੇ । ਕਰਜੋ ਸ਼ੋਕ ਤਰਕਾਨੇ ਸਾਹੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਤਬਿ ਕੀਨ । ਸਿਪਰ ਖੜਗ। ਮੰਗਵਾਵਨਿ ਕੀਨ ॥੪੮॥ ਬਖਸ਼ੀ ਜੈ ਸੰਘ 
ਕੋ ਹਰਖਾਇ।ਲੇ ਕਰ ਮਹਿ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਏ। ਤਰਕਸ਼ ਧਨੁਖ ਦੇਖਿ 
“ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਨ । “ਬੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ (ਪੌਂਤੇ=ਪ੍ਰੋਤੇ] । (ਅ) ਬੀਰ 
ਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ । [ਮੈਸ:, ਪੋਤ=ਜਹਾਜ]। 



ਸਰੀ ੮ਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ, _ __ (੬੨੧੨) _____ ਐਨ੧। ਅਸੂ ੪੯ 

ਕਰਿ ਪੀਨ । ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹੁ ਦੀਨ ॥ 8੯॥ ਗੁਰ ਤੇ ਲੋ 
_ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਖਾਏ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਹੁਇ ਬਿਦਾ ਸਿਧਾਏ। ਗਏ .ਸਰਾਹਤਿ 

ਅਪਨੇ ਡੇਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੇਰੇ ॥ ੫੦॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਭ ਦਿਨ 
ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਏ।ਦਰਸਹਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਦਰਬ ਆਦਿ ਬਹੁ 
ਅਰਪਿ ਅਕੋਰ । ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਜਸ ਲੋਰਿ ॥ ੫੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਤਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਐਨੇ “ਆਗਰੇ? ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਐਸੂ ।। ੪੮॥ 

੪੯, [ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਮਤ । ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੱਖਕਾ]। __ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਾਮ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਜੜੀਆਂ ਸਿਖ ਸੁਨਿਆਰ । ਸੁਤਾ 
ਤਰੁਨ ਤਿਸ ਕੀ ਹੁਭੀ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਸੁ ਕੁਮਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ 

- ਹਿਤ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ। ਸੂਖਮ ਬਸੜ੍੍ ਉਪਾਯਨ ਲਯਾਈ । ਚਰਨ 
ਸਰੋਜ ਕੋ ਕਰਿ ਨਮੋਬੈਠੀ ਅਵਿਲੋਕਹਿ ਤਿਹ ਸਮੋ।੨॥ਕੋਤਿਕ ਸਿੰਘ 
ਸਮੀਪ ਬਿਰੇ ਹੈਂ । ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਤਰ ਢਾਰ ਤਰੇ ਹੈਂ'।ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਇ। ਵਿਰਤਿ ਸੈਲ ਹਿਤ ਹੇਰਤਿ ਥਾਂਇ ॥੩॥ ਜਬਿ ਹੀ ਬਾਗ ਨਿਕਫ 
ਚਲਿ ਆਯੋ।-ਇਹਾਂ ਗੁਰੂ ਥਿਰਹੈਂ-ਸੁਧਿ ਪਾਯੋਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਨੋਰਥ 
ਧਾਰਾਂ । ਉਤਰਿ ਪ੍ਵੇਸ਼ਯੋ ਬਾਗ਼ ਮਬਾਰਾ ॥ ੪॥ ਫਰਸ਼ ਬਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰਿ- 
ਵਾਏ। ਇਕਠੇ ਸਿੰਘ ਭਦ ਸਮੁਦਾਏ । ਤਤਛਿਨ ਆਨਿ ਬੋਦਨਾ ਕੀਨਿ । 
ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਠਾਯੋ ਆਦਰ ਦੀਨ ॥੫॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਲੋਕ ਖਰੇ ਹੈਂ । ਗੁਰੂ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਪਿਖਨਿ ਕਰੇ ਹੈਂ।ਸਿਖ ਕੀ ਤਨੁਜਾ ਢਿਗ ਬਿਰਰਹੀ। ਉਠਿ ਕਰਿ 
ਇਤ ਉਤ ਕਿਤ ਗੀ ਨਹੀਂ'॥ ੬॥ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਜਬਹਿ ਬਿਲੋਕੀ । 
ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਚਾਹਿ ਬਿਸ਼ਿਯੋ' ਕੀ । ਭਯੋ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਤਤਕਾਲਾ । ਦੇਖਿ 
ਚਕੋਰ ਚੈਦ ਕੀ ਵਾਲਾ ॥੭॥ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਕ ਰਹਕੋ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਭਯੋ ਬਿਬਸ 
ਮਨ ਫਿਰਯੋ ਨ ਵੇਰ।ਲਾਲਚ ਲਗੜੋ ਪਿਖਨਿ ਕੇ ਕਾਰਨ।ਕਰੇ ਬਾਤ ਬਹੁ 
ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਨ /੮॥ ਬੂਛਨਿ ਲਗੋ “ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੈਂ। ਕਲਮਾ ਪਢਤਿ 
ਜੁ ਕੰਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਮੈਂ । ਸੋ ਦੋਜ਼ਕ ਮੈਂ ਪਰਤ ਨ ਕੋਈ। ਜਾਤਿ ਭਿਸਤ 
ਸੁਖ ਗੇ ਸੋਈ? ॥ ੯ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹੋ “ਨ ਇਮ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਜਬਾਂ 
ਕਰਮ ਕ:ਚ ਤਥਾ ਸੁ ਪਾਵੇ। ਕਲਮਾ ਪਢਹਿ ਕਮਾਵੈ ਖੋਟ । ਤਿਸ ਕੋ 
ਸੋਕਫ ਨਰਕ ਨ ਛੋਟ' ॥ ੧੦ ॥ ਭੋਗਹਿ ਕਸ਼ਟ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਨਹਿ . 
ਕਲਮਾ ਤਿਹ ਲ।ਤ ਉਬਾਰ।ਕਹੈ ਬਹ/ਦਰਸ਼ਾਹ “ਹਮਾਰਕਲਮਾ ਕਰਦਿ ਕਗੀਹ 
"ਉਦਰ ਝਰਿਛ ਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ । “ਨਰਕ ਦੇ ਸੋਕਣਾਂ ਦੀ ਛੋਫ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ । ____ 



ਜੋ ।) ____ ਐਨ ੧। ਜੱਸ ੪੯, 

ਉਧਾਰ ਉਚਾਰੇ" ॥ ੧੧॥ ਝੂਠ ਕਹਜੋ ਕੈ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾਂ । ਕਿਮ ਹਮ ਪੜਾ 

ਲੋਹਿੰ ਮਨ ਜਾਨਾ। ਜਾਨੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੈ । ਲਿਖੀ ਸਾਚ ਹੀ 

ਹਇ/ਮਨ ਭਾਵੈ” ॥੧੨॥ ਕੋਸ਼ਪ ਸ਼ੀ ਰਾਰ ਤਬੈ ਹਕਾਰਾਂ । ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਂ- 

ਰਯੋ ਤਾਂਹਿ ਉਚਾਰਾਂ । “ਏਕ ਰਜਤਪਣ ਕੋਸ਼ ਧਰਮੋ ਹੈ।ਜਿਸ ਪਰ ਕਲਮਾਂ 

ਸੈਨ ਪਰਜੋ ਹੈ ॥ ੧੩॥ ਤਿਸ ਕੌ ਲੋ ਕਰਿ ਹਾਥ ਸਿਧਾਵਹੁ । ਟਕੇ ਬਜ਼ਾ
ਰ 

ਬਿਖੈ ਤੋਂ ਲਕਾਵਹੁ। ਬੈਠਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ੀਘ ਤੂੰ ਜਾਉ । ਹ੍ਰਮਰੇ ਨਿਕਟ ਅ
ਬੈ ਲੀ 

ਆਉ?॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਪ ਗਯੋ । ਬੀਚ ਬਜ਼ਾਰ ਰਜਤਪਣ 

ਵਯੋਇਸਕੇ ਟਕੇ ਦੇਹੁ ਗਿਨਿ ਮੋਹੀਜੇਤਿਕ ਭਾਉਂਬਿਕਤ ਇਤ ਰੋਹੀ? 

॥ ੧੫॥ ਪਿੰਖਿ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦੀਯੋ ਬਗਾਈ । “ਇਹ ਖੋਟੋ ਨਹਿ ਚਲ।ਹ 

ਇਬਾਂਈਂਚਾਰ ਪਾਂਚ ਹਾਟਨ ਪਰ ਫਿਰਨੋਨਹਿੰ ਸਰਾਵ ਕਿਨ ਕਰ ਮਹਿ 

ਧਰਜੋ ॥੧੬॥ ਹਫਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ । “ਏਸੇ ਸਰਾਫ ਨ 

ਲੇਤਿ ਕਦਾਈਂ । ਖੋਟੇ ਕੋ ਬਿਲੰਕਿ ਤਤਕਾਲਾ । ਰਿਸ ਕੌ ਧਰਤਿ ਹਾਥ ਤੋਂ 

ਡਾਲ ॥ ੧੭॥ ਟਕੇ ਦੇਨ ਤੋਂ ਕਿਤਹੂੰ ਰਹੇ । ਛਿਰਕਿ ਹਟਾਵਤਿ ਦੁਰਬਚ 

ਕਹੇਂ। ਸੁਨਿ ਕੋਸ਼ਪ ਤੇ ਲੋ ਕਰਿ ਹਾਥ। ਬੋਲੇ ਗੁਰ “ਸੁਨਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ
ਥ! 

॥੧੮॥ਜਿਨ ਕੋ ਮਤ:-ਕਲਮੇ ਤੇ ਭਿਸਤਤਿਨ ਕੋ ਰਾਜ ਨ ਕਹੂੰ ਸ਼ਿਕ- 

ਸਤਪਪੁਨ ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ ਲੋਹੁ ਨਿਹਾਰ । ਤੋਹਿ ਨਿਕਟ ਹੈ ਤੋਹਿ ਬਜ਼ਾਰ॥ 

੧੯॥ ਊਪਰ ਕਲਮਾ ਕਿਹ ਨ ਬਿਚਾਰਕੋ । ਅੰਤਰ ਖੋਟੋ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰ3 

ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਕੀਨਸਿ ਅੰਗੀਕਾਗਖੋਟਾ ਦੇਖਤਿ ਵੀਂ ਕਰ ਡਾਰਿ॥੨੦॥ ਜਹਿੰ 

ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਰਾਜ ਤਪੰਤਾ।ਤਹਾਂ ਨ ਕਲਮਾ ਰੱਛ ਕਰੈਤਾ।ਜਿਹ ਠਾਂ
 ਅਵਰ 

ਨਜਾਂਵ ਕੇ ਕਰਤਾ । ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੋ ਨਿਰਨੈ ਧਰਤਾ ॥ ੨੧॥ ਤਹ
ਿ ਕਲਮਾਂ 

ਕਿਮ ਕਰੈ ਸਹਾਇ। ਦੋਂ ਖੋਟੇ ਕੌ ਭਿਸਭ ਪੁਚਾਇ ? ਜਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਕੀ ਦਰਗਾਹ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਪਿਖ਼ਿਯਤਿ ਹੈ ਭਾਂਹਿ ॥ ੨੨॥ ਨਰ ਤਨ 

ਧਾਰਿ ਕਰੰਤਿ ਹੈਂ ਜਥਾ । ਬਿਦਤ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ ਹੁਇ ਤਹਿ ਤ
ਬਾ । ਦੁਖ ਸੁਖ 

ਭੌਗੇ ਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਕੂਰੇ ਬੇਖ ਉਪਰੇ ਧਾਰੀ ॥ ੨੩॥ ਤਿਸ ਤੋ ਨਹਿ 

ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਇ। ਕਰਹਿ ਜਿੱਤ ਨਰ ਭੁਗਤੈ ਸੋਇ। ਪਿਖਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਹਾਂ 
੧ਕਲਮਾ ਉਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ( ਅ) ਸਾਡਾ

 (ਪੈਕੈਬਰ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਕਲਮਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਕਲਮਾ ਤੇ ( ਹਿਜਰੀ ) ਸ
ੈਮਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ । 

੩ਕੀਮਤ । ਏਗਾਵ ਕਲਮੈ ਨਾਲ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । “ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ 

(ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ ਰਾਜ) । ਰ੍ 

£] ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜੇ।_ (੪ ੨ਕੋਬ ) 



£੧ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੧੪ ) ਐਨ ੧ । ਔੰਧੂ ੪੯. 
ਤਮ ਜਥਾ । ਪੂਭੁ ਦਰਗਾਹ ਨਯਾਂਵ'ਹੈ ਤਥਾਂ ॥ ੨੪॥ ਅੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਏ 
ਛੁਟਿ ਜੈਂ ਹੈ। ਅੱਤਰ ਖੋਟ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪੈ ਹੈ।ਵਹਿਰ ੩੫ ਮਾਨਹਿਕੋ ਨਾਂਹੀ। 
ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਭ ਮਿਟਹਿੰ ਨ ਕਾਹੀ? ॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ 
ਮੌਨ । ਦ੍ਗ ਲਗਿ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਯ ਤੌਨ। ਅਪਰ ਪਸੈਗ ਏਕ ਦੁਇ 
ਕਹੇ । ਉੱਤਰ ਉਚਿਤ ਰ ਰੂ ਤੇ ਲਹੇ ॥੨੬॥ ਵਿਗ ਬੈਠਨ ਕਾਰਨ ਬਿਰ 
ਕਾਲ । ਕਰਹਿ ਬਾਰਭਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਜਾਲ । ਚਿਤ ਕੀ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੌ ਜਾਨੀ । ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਬ ਬਖਾਨੀ ॥ ੨੭॥ “ਚਿਤ ਤੇਰੋ ਤ੍ਰਿਯ ਪਰ 
ਬਿਰਮਾਯੋਂ । ਜੇ ਚਾਹਤਿ, ਦਿਹੁ ਸਾਚੁ' ਬਤਾਯੋ । ਕਪਟ ਨ ਧਰਹ ਸਮੀ੫ 
ਹਮਾਰੀ । ਜਿਮ ਉਰ ਮਹਿ ਤਿਮ ਦੇਹੁ ਉਚਾਰੀ? ॥੨੮॥ ਡਰਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕਰ 
ਜੋਰਿ ਬਥਾਨੀ । 4ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੋ ਕਛੂ ਨ ਛਾਨੀ । ਸਭਿ ਘਟਿ ਘਟਿਕੀ 
ਜਾਣਨਹਾਰੇ । ਕਰਹਿ ਦਰਾਉ ਸੇ ਮੂਢ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੨੯॥ ਹੋਰਤਿ ਹੀ 
ਬਿਰਮਜੋ ਮਨ ਮੋਰਾ । ਤਬਿ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦ੍ਰਿਗ ਇਸ ਓਰਾ।ਸੁਨਤਿ ਸਾਚ ਕੋ 
ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ । “ਜੇ ਲੋਭਯੋ ਮਨ ਏਵ ਤੁਹਾਰਾ॥੩੦॥ ਸੈੜ ਸਮੈਂ ਹਮ ਦੇਹਿਂ 
ਪੁਚਾਈ । ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਅਪਨਿ ਸਥਾਈ?। ਹਰਖਤਿ ਸ਼ਾਹ ਉਠਜੋ 
ਕਰਿ“ਨਮੋਂ । ਪਹੌਚਜੋ ਜਾਇ ਪਰਤੀਖਤਿ ਸਮੋ ॥੩੧॥ਸਿਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਬੈਦਿ 
ਕਰਿ ਹਾਥ। “ਸ੍ਰੀ ਪੂਭੁ ! ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਮੁਝ ਸਾਥ। ਧਰਮ ਉਬਾਰਨ ਹਿਤ 
ਤੁਮ ਧਜਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਜਨਨਿ ਬਚਾਵੈਂ ॥ ੩੨॥ ਮੇਰੋ ਧਰਮ 
ਆਪ ਕਰੋਂ ਨਾਸ਼ਾ । ਤੁਰਕ ਸੈਗ ਹੁਇ ਮੇਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਮਹਾਂ ਢਿੰਤ 
ਉਪਜੀ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ । ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਜਾਉ' ਜੇ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੩ ॥ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ 
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੋਇ। ਜਾਉ' ਜਿ;ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਇ”। ਸੁਨਿ ਕਫਿ ਸ਼ੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਬਿਕਸਾਨੇਂ ।“ਸਾਧ ਸਾਧ? ਤਿਹ ਸਾਬ ਬਖਾਨੇ ॥ ੩੪॥ “ਗਮਨਹ ਤਿਹ' 
ਠਾਂ ਕਹੇ ਹਮਾਰੇ । ਤੋਹਿ ਧਰਮ ਕੇ ਹਮ ਰਖਵਾਰੇ” । ਸ਼ਾਹ ਏਕ ਨਰ ਤਤਾਗ 
ਸੁ ਗਯੋ । ਏਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੈਗ ਦਯੋ ॥੩੫॥ ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ ਮਧ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ 
ਚਲੀ । ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਤੇ ਕਕੋਂਹੁੰ ਨ ਟਲੀ । ਆਗੇ ਸ਼ਾਹੁ ਪਰਤੀਖਤਿ ਬੋਸਾ । 
ਲਰੀ ਘਾਵ ਪੀੜਤਿ ਹਰੈ ਜੈਸਾ॥ ੩੬ ॥ ਦਿਖੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਤਿ ਸੋਊ । 
ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਕੇਹਰਿ ਦੋਊਪਕਰੇ ਕਾਨ ਦੁਹਨ ਕੇ ਆਵਤਿ। ਸ਼ਾਹ 
ਬਹਾਦਰ ਦਿਖਿ ਭੈ ਪਾਵਤਿ ॥ ੩੭ ॥ ਏ ਬਡ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਰਿਯ' ਨਿਹਾਰੀ । 
ਪਹੁਚੰਹ ਨਿਕਟ ਦੇਹਿ ਮੁਝ ਮਾਰੀ । ਜਯੋਂ ਜਯੋਂ ਨਿਕਣ ਅ੬ ਡਰ 



ਰੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੬੨੧੫) ____ ਐਨ ੧। ਅੰਖੂ ਬੰ. 
ਧਾਰਤਿ । ਵੇਤਿ ਨਰਨ ਕੋ ਹਾਂਬ ਇਸ਼ਾਰਤਨੈਂ ॥ ੩੮ ॥ “ਸ਼ੀਘ ਜਾਹੁ ਇਜ 

__ #ਇਹ ਕਥਾ ਬੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰ੍ਰੌਥ ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਬਿਠਨਸ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਲੀ ਲਿਖੀ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 
ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ “ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪੜੀ 
ਸਾਫ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਸੰ੧ ੮੪ ਦੇ ਅੰਕ ੩੯ ਤੋਂ ੫੦ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਗਊ ਦੇਣ ਤੁਲ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੈ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਣ 
ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾਹ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ 
ਵੱਖਜਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਹੈਦਿਆਂ 
ਬੀ ਖੁਡਾਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਨੰ ਤੋੜਕੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਪਣੀ ਲੜਕੀ 
ਤੁਰਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦਿ 
ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ; ਅੰਤੇ ਸੈਂਗਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਛਿਪਾਉਣ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਰਾ 
ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ “ਮੱਡ ਲੜਕੀ ਦੋਗਾ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ, .ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਧਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਨਾ ਮਾੜ੍ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਬਾ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ _ਭੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਤਕ ਲਿਆ, ਅਪਣੀ ਆਤਮ ਸੱਤਜਾ ̀ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੁਆਲੇ ਸੈਰ 

ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿਤਾ _ਕਿ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਢਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਭਿਆਨਕ 
ਹੈ । ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਲੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਉਸ ਭਜਾਨਕਤਾ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ 
ਗਿਰ ਕੇ ਕੈਮ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ । ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਲ 

॥॥ ਲਾ - ੩੭ ੨ ਗ੍ਰਾ 
(04 ੩ 

ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਪਣੇਂ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ 
ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸੰਧੂ ੪੮ ਦੇ ਅੰਤ ੩੦ ਤੋ ੩੨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਤ ਵੇਹ ਲਫਜ਼ ਆਖੇ: -“ਜਾਤਿ ਇਲਾਹੀ ਵਕਰ 
ਬਿਲੈਂਦੇ ।”” "ਜਿਨ ਆਰੀ ਕਰ ਜੋਰਨ ਬਨੈ।'"''ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਨੋ ਸਿ ਪੀਰਾ ॥/? ਕਦੈ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਨੇਸ਼ਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਅਪਣੇ ਬਜੁਰਗ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਲਈ 

ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ! 



॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਹੂਰਜ । " ੬੨੧੬ " ਐਨ ੧ । ਸੰ ੫੦. 

ਲੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਦੀਰਘ ਕ੍ਰਾ.ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤੀ' ।ਦੂਤ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਅਰੁ ਸਿਖ 
ਦੋਉ । ਸ਼ਾਹੁ ਇਸ਼ਾਂਰਤ`ਕੌ ਲਖਿ ਸੋਊ ॥ ੩੯ ॥ ਤਤਛਿਨ ਪੀਛੇ ਢਈ 
ਹਟਾਇ।ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੀਘ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਇ। ਪੈਨ ਪੈਨ”ਕਹਿਪਾਇੰਨਿ ਪਰੀ। 
“ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋ ਰੱਛਾਂ ਕਰੀ” ॥ ੪੦ ॥ ਲੋ ਆਇਸੁਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਈ1 
ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੌ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗਾਈ । ਸੁੰਦਰ ਉਪਬਨ ਮਹਿ ਗੁਰ ਬਿ੍ਰੈ । 
ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸ ਅਨਦ ਸੋਂ ਕਰੇ ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ-ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝ 
ਪ੍ਰਥਮ ਐਨੇ “ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ/ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਔੂ ॥੪੯ ॥ 

੫੦. [ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਂਰ । ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੌ ਗਏ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ। ਤਬੈ ਖਾਨ 
ਖਾਨਾ ਗਯੋ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਬਾਇ”॥ ੧॥ ੜੌਖਤਾ ' ਤਸਲੀਮਾਤ ਕਰੀ 
ਬਿਰ ਭਯੋ । ਸ਼ਾਹਬਹਾਦੁਰ ਬੂਝਨਿ ਕਯੋ । “ਬਹੁ ਨਰ ਆਇਸੁ ਲੇ ਕਰਿ 
ਗਏ। ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਚਾਗੰਤ ਭਏ ॥ ੨ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਕੋ ਗਏ ਕਿ 
ਨਾਂਹੀ ? ਗਮਨਹਿੰ ਜੇ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ”। ਕਹੇ ਖਾਨਖਾਨਾਂ “ਮੈਂ ਹੋਗੇ 
ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਨੇ ਭੇਰੇ ॥੩॥ ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਜਾਇ £ਨਾਵੇਂ । ਜਥਾ 
ਮਨੋਰਥ, ਆਨਿ ਬਤਾਵੇਂ? । ਤਬਿ ਜ਼ਲਿ ਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ। ਕਹੜੋ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੪ ॥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਕਹੈਂ । “ਸੋ 
ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇ ਅਹੈਂ । ਤਹਾਂ ਜਾਨਿ ਕਯਾ ਕਾਮ ਹਮਾਰੋ”। ਸੁਨਿ ਇਮ 
ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੋ ॥੫॥ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ।ਸੈਸੈ 
ਭਯੋ ਸ਼ਾਂਹੁ ਕੋ ਆਈ । ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਏ । ਚੈਦਨ ਚੌਂਕੀ ਪਰ 
ਬਿਠਵਾਏ॥ ੬ ॥ ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਪ੍ਰਸੇਗ ਚਲਾਯੋ। ਰਾਹ ਦੋਇ ਕੋ” ਤੁਮ 
ਕੋ ਭਾਯੋ । ਕਿਸ ਮਗ ਕੋ“ ਇਤਕਾਦਾਂ ਰਖੰਤੇ । ਹਿੰਦੁ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਥਾ 
ਬਰਤੇ ਤੇ? ॥੭॥ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਏ । ਪਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਚਲਤ 
ਜਿਸ ਭਾਏਬੈਰ ਖਾਹ ਹਮ ਢੋਨਹੁਂ ਕੋਗਦੇ' ਉਪਦੇਸ਼ ਜਥਾ ਹਿਤ ਹੋਰਿ 
॥ ੮ ॥ ਬਹੁਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨਾ । “ਏਕ ਖ਼ੁਦਾਇ ਏਕ ਈਮਾਨਾ” । 

ਜਨਕ ਸਟ) ਇਹ ਜਾਣੀ ਵਕ ਖਾਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਿਆਂ । 
ਕਦੇ ਹਨ । ਕੇਹੜਾ । “ਕਿਸ ਪੰਘ ਤੇ । $ਨਿਸ਼ਚਾ [ ਘਰ, ਏਅਤਕਾਦ] । “ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। 

#ਘਾ=ਕੇਰ । ਰ੍ 



ਨ] ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ । ( ੬੨੧੭ ) ਨੈਨ ੧ । ੧੧ ੫੦. 

ਕਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੈ ਰਿਦਾ ਤੁਮਾਰਾ ? ਏ ਸਭਿ ਨਿਰਨੰ ਕਰਦ $ ਛਾਤ? 
॥੯॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ ਰਦੂ ਮੁਸਕਾਏ। “ਤੀਨ ਖੁਦਾਇ %ਟੈ? ਵਰਮਾਏ। 

ਕਹੈ ਸ਼ਾਹੁ “ਇਹ ਕਹਾਂ ਬਖਾਨਾਉ ਐਸੀ ਬਾਤਨਿ ਕਹੈ ਨ ਦਾਨਾ” ॥੧੦॥ 
ਇਕ ਖ਼ੁਦਾਇ ਸਭਿ ਹੀ ਤੇ ਸੁਨਜੋ' । ਬੇਦ ਕਰਾਨ ਕਿਤਾਬਨ ਭਨਜੋ? । 

ਸੁਨਿਕੈਂ ਪੁਨ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਸਝਾਯੋ“ਏਕ ਖੁਦਾਇ ਇਮਾਨਿਕ.ਗਾਯੋ'॥੧੧॥ 

ਹੋਇ ਤਰਕ ਜੋ ਤਮਹੁਂ ਅਗਾਰੇ" । ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ । ਤਿਸ 
ਤੇ ਝਰੋ ਮਾਨਿ ਬਰਜੈਤੇ।-ਮਉਲਾ ਪਾਕ ਕਹੋ-ਉਚਰੇਤੇ ॥ ੧੨॥ ਅਰੁ 
ਤੁਮ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਹਤਿ ਪੁਕਾਰੇ ।-ਭਯੋ ਭਿਸਤ ਸੁਖ ਹੇਤੁ ਹਮਾਰੇ । 

ਦੋਜਕ ਹਿੰਦਨ ਹੇਤ ਬਨਾਯੋ-।ਤਿਨ ਕੋ ਮਤ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹਿ ਭਾਯੋ॥੧੩॥ 

ਨਾਮ ਖ਼ੁਦਾਇ ਜੁ ਮੌਲਾ ਆਦਿ । ਹਿੰਦੁਨ ਮਹਿੰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਿ ਯਾਦਾ”। 
-ਬਿਗਰ ਗਯੋ ਇਹ=ਤਿਸੈ ਬਤਾਵੈਂ“ । ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕਰਾਵੈਂ । 
॥ ੧੪॥ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਨੋ ਮਹਿ ਇਕ ਮਾਂਨਯੋਂ । ਸਰਬ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹਿਤ 
ਹਾਨਯੋ3ਜੇ ਝਗਰਤਿ ਦੈ ਪੱਖ ਬਨਾਏ।ਤਿਨ ਸੋਂ ਮੇਲ ਨ ਕਰਹਿ ਕਦਾਏ 

॥ ੧੫॥ ਦੋਠੇਹੁੰ ਮਹਿ ਇਕ; ਬਾਦ ਨ ਕੋਈ”। ਹਮਰੋ ਪੰਥ ਸਮਝੀਏ 
ਸੋਈ। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ _ਠਾਨੀ ਮੁਥ ਮੌਨ । ਉੱਤਰ ਵਰਕੋ ਨ ਕਹਿਬੇ ਕੌਨ 
॥ ੧੬॥ ਕੈਤਿਕ ਸਮੈ ਏਠਿ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਹੁਇ ਰੁਖਸਦ ਪਹੁੰਝੇ ਨਿਜ 
ਬਾਨੀ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਸਤੁ ਅਜਾਇਬ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਬਸਤ੍ਰ 
'ਸਲੌਦ ॥੧੭॥ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੈ ਮੇਵੇ ਘਨੇ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸ੍ਰਾਦਨ ̀ ਸਨੋ। 
ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਭਲੋ ਪਠਾਵੈ। ਭੂਖਨਿ ਅਜਬ ਹਯਨਿ ਪਹੁੰਢਾਵੈ ॥ ੧੮॥ 
ਕੇਤੀ ਬਾਰ ਆਪ ਚਲਿ ਜਾਇ। ਕਈ ਬਾਰ ਲੈ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਜਨਾਵੈ । ਖਰਚ ਹੇਤ ਬਹੁ ਦਰਬ ਪਠਾਵੈ ॥ ੧੯ ॥ 
ਇਕ ਉਮਰਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਕਰਿ ਬਦਨ ਬੈਠਯੋ ਬਚ ਗਾਯੋ/ਸੁਨੀ 
ਕਾਨ ਸੈ; ਬਿੱਦਯਾਵਾਨ । ਤੁਮ ਢਿਗ ਆਵਤਿ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ ॥ ੨੦ ॥ 
ਜ ਤਮ ਮਗ ਲਰੇ ਸਰ ਦੇਖ । ਸੋ ਤਰੀਫ ਕੋ ਕਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖੇ।-ਨ।ਹੋ ਅਸ 
ਸਸੈਂ ਵਿਖੈ ਅਸ ਕੋਈ । ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਗੁਰ ਸਮ ਜੋਈ-॥ ੨੧ ॥ 

"ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾਨੈ ਨਹੀਂ' ਕਹਿੰਦੇ ੨(ਨਿਸ਼ਚੇ) ਖੁਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਈਮਾਨ ਹੈ। 
[ਈਮਾਨ - ਇਕ=ਇਮਾਨਿਕ ] । “ਦੁਹਾਵੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।#ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਯਾ ਸਿਮਰੇ । “(ਹਿੰਦੂ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦਾ` ਹਿਤ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ [ਤਰਫਦਾਰੀ=ਪੱਖੀ । 
”₹. ਮਦਹੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈ (ਦੇਂਬ; ਇਸ ਵਿੱਜ਼) ਬਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 



ਕੁ ਪ੍ਰਤਮ੫ ਮਰਜ । ( ੬੨₹੮) ਸੈਨ ੧ । ਅਸ ੫੦. 

ਲਰੇ ਲੀ ਅਰੁ ਚਮਕੌਰ। ਜੋ ਬਚ ਕਰਿ ਆਏ ਏ ਇਸ ਠੌਰ। ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਾਹਦੀ ਬਡਹੁੰ ਬਡੋਰੀ । ਸੋ ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਹਮ ਹੇਰੀ ॥ ੨੨॥ 

ਮਿਹਰਵਾਨਗੀ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵਹੁ। ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਲਖਿ ਚੇਂਪ,ਚਲਾਵਹੁ'। 
ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭੁ ਧਨੁਖ ਸੈਭਾਰਾਂ । ਸਰ ਕੋ ਜੋਰਤਿ ਐਂਚਿ ਉਚਾਰਾ। 
॥੨੩॥ “ਕਹਹੁ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੇਦਹਿੰ ਜਾਂਹੀ। ਹੋਹਿ ਜਿ ਦੂਰ ਬਚਹਿ ਸੋ 
ਨਾਂਹੀ”। ਹੇਰਿ ਤਰੋਵਰੁ ਤਾਂਹਿ ਉਚਾਰਾ। ਪਸਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਜੈ ਵਾਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਾ” 
॥੨੪॥ ਤਾਨਿ ਕਾਨ ਲਗਿ ਤਬਹਿ ਚਲਾਯੋ /ਗਯੋ ਸੁ ਬੇ ਬੇਗ ਸ਼ੂਕ ਤਰੁ ਘਾਯੋ। 

ਬਹੁਰੋ ਐਂਚਤਿ ਐਗੰਹ ਮਾਰਾ । ਤੀਸਰ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ॥ ੨੫॥ 

ਪੰਚ ਬਾਨ ਏਕੈ ਥਲ ਮਾਰੇ । ਪਿਖਿ ਉਮਰਾਂਵ ਬਿਸਮਤਾ ਧਾਰੇ । “ਧਨੁ 
ਵਿੱਦਕਾ ਤੁਮਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਕਹਾਂ ਬਚੈ ਰਿਪੁ ਜਨ ਹੈ ॥੨੬॥ 

ਸੁਨ ਜਬਾਂ ਅਬਿ ਤਥਾ ਨਿਹਾਰੇ। ਸ਼ੱਤ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਸਤੁਤਿ ਉਚਾਰੇ” 1 ਥਿਰਜੋ 

ਚਾਰ ਘਟਿਕਾ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਨਿਜ ਸਥੀਨ ਗਮਨੜੋ ਤਿਹ ਸਮੋ ॥ ੨੭ ॥ 

ਸੋ ਉਮਰਾਵ ਨੁਜਸੁ ਬੀਚਾਰਤਿ ।-ਆਦਿ ਸੂਰਤਾ ਗੁਨ” ਗੁਰ ਧਾਰਤਿ-। 

ਗਯੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੈ ਪਾਸੀ । ਸਰਬ ਲੋਕ ਥੇ ਗਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥ ੨੮॥ 

“ਅਬਿ ਲੋ ਹਮ ਨੰ ਕਹੂ ਨ ਹੇਰੇ। ਨਰ ਹਯ ਗਯ ਨਹਿ ਬਚਹਿੰ ਅਗੇਰੇ” । 

“ਮੈਂ ਭੀ ਦੇਖੋਂ” ਸ਼ਾਹ ਕਹੈਤਾ । “ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰ ਪਗੂ ਚਲੰਤਾ”॥ ੨੯ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਦੂਤ ਪਠਾਯੋ। ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਿਕਾਰ _ਚਢਹਿਂ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ 

-ਆਪਕ੍ਪਾਕਰਿ ਖਿਲਹੁ ਅਖੇਰਾ-। ਕਹਯੋ ਸ਼ਾਹੁ-ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਮੇਰ-? 
॥੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੰ ਮਾਨੀ ਬਾਤ । ਸੁਪਤਿ` ਜਥਾ ਸੁਖ ਬੀਤੀ ਰਾਤ । 

ਚਵਰੋ ਸ਼ਾਹੁ ਲੇ ਸੌਜ ਅਖੇਰੇ। ਚੀਤੇ ਸਾਨ ਰੁ ਬਾਜ ਘਨੌਰੇ॥੩੧॥ ਲਗਰਾ” 
ਝਗਰ, ਧੁਤੀਆਂ ਜੁਰਰਾਨਿ”। ਬਹਿਰੀ, ਸਯਾਹ ਗੋਸ਼'9 ਸੀਚਾਨ੯। ਸਾਹਿਬ _ 

ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਪਰਭੂ ਤਯਾਰ ਹ੍ਰੈ ਅਸ ਅਨਵਾਯੋ ॥ ੩੨ ॥ 

ਖੜਗ ਨਿਖੰਗ ਸੈਗ ਕਟ ਸ਼ੋਭਾ । ਜ਼ੋਵਰ ਹੇਰਿ ਨ ਕਿਹ ਮਨ ਲੋਭਾ । ਹਰ 

ਅਸਵਾਰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਸਬਾਨਾ । ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਿਖਿ ਸ਼ਾਹੁ ਪਯਾਨਾ ॥ ੩੩ ॥ 
ਜਹਿਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ । ਬਿਢਰੈਂ ਪੁਸ਼ਟ ਮ੍ਿਗਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । 

(ਤੀਰ) ਚਲਾਵੋ । ੧ਮਰਮਤਾ । ਆਦਿਕ ਦੇ ਗੁਣ । ਇਕ ਸ਼ਿਠਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਬਗਰ ਦੀ ਮਦੀਨ 

ਹੈ। “ਜੁਰਰੇ ਤੇ ਬੂਤੀ ।  [ਜੁੱਰਰਹ=ਬਾਫ਼ ਦਾ ਨਰ । | ਧੂੜੀ=ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ 

ਪੰਛੀ] । “ਇਕ ਸ਼ਕਾਰੀ ਜਨਵਰ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਦਾ ਹੈ। “ਬਾਜ਼ 
ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ । 



ਸਰ ਗੁਨ ਪ੍ਰਭੰਘ ਸੂਰਜ। __ _ (੬੨੧੯) _ ਰ੍ ਸਨ ੧। ਅੱਧੂ ੫੦, 

ਗੁਰ ਕੇ ਖੈਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ । ਪਾੜ ਕੋਲ ਹਤੇ ਬਨ ਮਾੰਹੂ ॥੩੪॥ ਤੀਰਨ 
ਫੁਰਤੀ ਬੇ ਬੇਗ ਨਿਹਾਰੇਇਤਉਤ ਤਜੇ ਨ ਜਿਯਭਿ ਪਧਾਰ।ਕਿਤਿਕ ਅਖੋਟ 
ਬੋਲਿ ਕਰਿ ਦੋਈ । ਪਿਖਹਿੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੀਤਨਿ" ਸੋਈ ॥ ੩੫॥ ਸ੍ਹਾਨ ਬਾਝ 
'ਬਹਿਰੀ ਛੁਟਵਾਏ । ਬਨ ਕੇ ਜੀਵ ਅਨਿਕ ਹੀ ਘਾਏ। ਬਿਪੁਨ` ਬਿਸਾਲ 
'ਜਬਹਿ ਚਲਿ ਗਏ।ਕੇਹਰਿ ਪਿਖਜੋ ਮਹਾਂ ਬਲ ਮਏ।੩੬॥ ਜਿਨਹੁੰ ਨਿਹਾ- 
ਰਯੋ ਆਨ ਸੁਨਾਯੋ । ਲੈ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਤ ਹੀ ਉਮਡਾਯੋ । ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ 
ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨਿ । “ਸ਼ੇਰ ਖੜਗ ਸੋਂ ਕਰਹੁ ਬਿਦਾਰਨਿ ॥ ੩੭ ॥ ਤੀਰ 
ਤੁਪਕ ਨਹਿ ਛੂਟਨ ਪਾਵੈ । ਘਾਵੈ ਜੋ ਇਨਾਮ ਬਡ ਪਾਵੈ” । ਇਮ ਕਹਿਤੇ 
ਭਭਕਾਰਯੋ ਸ਼ੇਰ। ਹੁੜੋ ਬਿਲੈਦਖਾਨ ਤਿਨ ਹੇਰਿ ॥ ੩੮॥ ਗਹਿ ਕਰਵਾਲ” 
ਢਾਲ ਕੌ ਗਯੋ । ਹਠ ਗਾਢੋ ਕਰਿ ਸਨਮੁਖ ਭਯੋ । ਪਹੁੰਚਕੋ ਨਿਕਟ 
ਮ੍ਿਗੇਸ਼ ਨਿਹਾਰਗੋਵਾਂਧਿ ਝਪਣ ਕਰਿ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰ3ੋ॥੩੯॥ ਹੇਰਿ ਡਗ; 
ਪੁਨ ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰੈ । “ਲੋਹੁ ਇਨਾਮ ਜਾਇ ਭਣ ਮਾਰੈ” । ਸੁਨਤਿ ਵਜ਼ੀਦ 
ਖਾਨ ਰਿਸ ਧਾਰਿ । ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਨਿ ਕੋ ਸਿਰਦਾਰ ॥ ੪੦॥ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾੜ਼ਹਮ 
_ਲਲਕਾਰਜੋ ਜਬੈ । ਸ਼ੋਰ ਝਪਟ ਦਾਬਯੋ ਹਤਿ ਤਬੈਂਪਪੁਨ ਕੋ ਸੁਭਟ ਸਮੁਖ 
ਨਹਿ ਗਯੋ । ਦੈ ਉਮਰਾਵ ਹਤੇ ਡਰ ਭਯੋ ॥ ੪੧॥ ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ 
ਦਲਹਿ ਨਿਹਾਰਜੋਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਤੋ ਲਲਕਾਰਯੋ। ਜਮਧਰ ਖੜਗ ਢਾਲ 
ਜਿਸ ਪਾਸ । ਰੁਪਯੋ ਸਿੰਘ ਚਹਿ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਸ਼ ॥੪੨॥ ਲਾਇ ਘਾਤ ਕਰਿ 
ਸਿਪਰ£ ਅਗੇਰੇ । ਨੋਰ ਕੇਰ ਘਲਜੋ ਜਿਸ ਬੇਰੇ। ਫਾਂਧਿ ਕੇਂਹਰੀ_ ਉਪਰ 
ਆਵਾ । ਤਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਘਵ ਲਗਾਵਾ ॥ ੪੩ ॥ ਜਮਧਰ ਉਦਰ ਸਜ਼ੋਰ 
ਧਸਾਈ।ਉਪਰ ਤੇ ਦੀਨਸਿ ਉਥਲਾਈ।ਗੁਰ ਅਰ ਸ਼ਾਹ ਸ ਚਮੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ। 
ਅਵਲੋਕਤਿ ਸਭਿ ਸ਼ੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ । ੪੪॥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਗੜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹੁ 
ਦੈਬੇ । ਕਹੈ ਸਿੰਘ “ਹੋਂ ਕਰੋਂ ਨ ਲੋਬੇ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਦੇ ਬਲ ਸ਼ੇਰ ਹਤਾਯੋ । 
ਤਿਸ ਤੋਂ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਹਮ ਸਭਿ ਪਾਂਯੋ ॥ ੪੫॥ ਲੋਨਿ ਅਪਰ ਤੇ ਰਖੀ ਨ 
ਆਸਾਂ । ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤਿਨਹੁੰ ਭਰਵਾਸਾਂ।ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਉਮਰਾਵ ਘਨੌਰੇ। 
ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਤਿ ਹਟੇ ਪਿਛੇਰੇ੪੬/ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰਨ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ। 
ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਜਸੁ ਪਾਏ । ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿ ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ। 
'ਚਿੱਤਰਿਆਂ ਦਾ। "ਤਲਵਾਰ । "(ਸ਼ੋਰ ਨੇ) ਮਾਰ ਦਿਤਾ ( ਬਲੰਦ ਖਾ ਨੂੰ )। ਭਜੇ ਸੂਰਮਾ ਜਾਕੇ 
ਮਾਰੇ । “ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਰ ਲਿਆ । $ਢਾਲ਼ । 



_.ਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਸ' (੬੨੨੦) ਐਨ ੧। ਅਸੂ ੫੨, 
. ਓਹਤਜੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਕੇ ਡਰ _ਨਾਹਿਨ” ॥ ੪੭॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਪ੍ਰਰਾਪ 'ਘ਼ੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਐ ਐਨੇ “ਅਖੇਰ ਖੇਲਣਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥੫੦॥ 

੫੧. (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ ]। 
ਢੋਹਰ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਸਿਮਰਿ ਕਰਿ ਅਪਨੋ ਏਕ ਸਵਾਲ/ਠੰਦ ਲਾਲ 
ਜੁਤਿ ਅਪਰ ਕੋ ਕਹਜੋ | ਸੁਨਾਇ ਹਵਾਲ॥੧॥ਰੌਪਈ।/ਮਾਤੁਲ ਹੁਤੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ 
ਜੋਇ । ਹਾਕਮ ਰਾਇ ਸੈਗ ਇਨ ਦੋਇ। ਕਹਜੋ ਇਨਹੁੰ ਸੋਂ _ਦਿਹੁ ਸਮੁ- 
ਬਾਈ । ਜੋ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਲਿਖਤ ਪਠਾਈ ॥ ੨॥ ਸੋ ਦੀਜੈ ਹਮਰੋ ਇਕ 
ਸ੍ਰਾਲਜਿਜ ਤੇ ਸਲਤਨ ਲਈ ਬਿਸਾਲ।ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਅਬਹਿ ਸੇਭਾਰੋ। 
ਹਮਹ ਕਹਯੋ ਤਮ ਨਹਿਨ ਚਿਤਾਰੋ” ॥ ੩॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਿ ਤੀਨਹੁੰ 
ਸਾਚੀ। “ਹੈ ਸਭਿ ਨਿਸ਼ਚੈ! ਤਿਨਹੁੰ ਉਬਾਚੀ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ | ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ 
ਚਲਿ ਗਏ। ਤਸਲੀਮਾਤ ਕਰੀ ਥਿਰ ਭਏ ॥੪॥ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੋਗ ਗੁਰ 
ਕੋਗਾ। ਕਰਕੋ ਸਨਾਵਨ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। “ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੀਨ । 
ਪੁਨ ਪ੍ਰਭੁ ਨੰ ਲਿਖੱਏ ਕਰ ਲੀਨ ॥ ੫ ॥ ਅਬਿ ਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ 

ਕਰਜੋ। ਜਬਿ ਤੁਮ ਭੀ ਨ/ਹੇ ਸਿਮਰਨ ਧਰਜੋ ।ਤਬਿ ਗੁਰ ਹਮੰਹੋਂ ਹਕਾਰਿ 

ਚਿਤਾਰਯੋ ।-ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਿਹੁ ਪੂਰ-ਉਚਾਂਰਜੋ ॥੬ ॥ ਤੁਮ ਕੋ ਭੀ ਬੰਨ- 

ਆਵੈ ਐਸੇ । ਸਤਗੁਰ ਰਹੈ ਹਰਥ ਜੁਤਿ ਜੈਸੇ ਅਪਨੋ ਭਨਜੋਂ' ਪੂਰ ਕਰਿ 

ਦੀਜੈ । ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਨੰਦ ਕੋ ਲੀ ਜੈ॥੭॥ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ। 
€ਦੋਹੋਂ ਸ੍ਰਾਲ ਮੋਹ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਲਥੋਂ ਪਰੋਤੁ ਜੁ ਹੋਇ ਸੁਖਾਰੋ । ਦੋਨਿ 

ਉਚਿਤ, ਮਿਲਿ ਸਕਣ ਬਿਚਾਰ' ॥੮॥ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਤ ਗੁਰ ਕਰੋ ਹਕਾਰਨ । 
ਸੁਨ ਲੀਜੈ ਤਿਨ ਕੋਰ ਉਚਾਰਨ । ਪੀਛੇ ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਉਚਾਰੈ' । ਗੁਰ ਕੇ 
ਉਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਾਹੈਂ! ॥੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਭਈ 

ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋ। ਇਕ ਉਮਰਾਵ ਹਕਾਰਨ ਆਇ । “ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਚ&ੀਅਹ ਸ਼ਾਹੁ ਬੁਲਾਇ” ॥ ੧੦ ॥ ਹਯ ਅਰੋਹ ਕਰਿ ਗਏ 

ਗੁਸਾਈਂ । ਥਿਰ ਉਮਰਾਵ ਪੁੰਜ ਜਿਸ ਥਾਂਈ । ਸਕਲ! ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੁੱਇ ਕਰੀ 
ਸਲਾਮੂ । ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬੀਚ ਤਮਾਮੂ ॥ ੧੧॥ ਸ਼ਾਹ; ਨਮੋ ਕਰ ਨਿਕਟ 
ਬਿਠਾਏ । ਦਦਨ ਕੀ ਚੱਕੀ ਛਬਿ੫ਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜੈਗ ਕੇ ਘਨੇ । 

ਆਦਿ ਅਨੰਦਪਰ ਸਨੌਂ ਸੁ ਭਨੇ ॥੧੨॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਬੀਰਤਾ ਭਾਗੀ। 
ਸਰਬ ਸਰਾਹਤਿ ਸਭਾ ਮਬਾਰੀ । ਬਹੁਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹੁ ਉਚਾਰਾਂ । 
"ਜੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ । "ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 



ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੬੨੨੧) , ਐਲ ੧ । ਅੰਠੂ ਪਕੋ, 

“ਕਹੀਯਹਿ ਅਪਨੇ ਸ੍ਰਾਲ ਉਦਾਰਾ! ॥ ੧੩॥ ਜਥਿ ਉਮਰਾਵ ਸਭਾਸਦ 
ਗਏ” । ਪੂਛਨ ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਖਤਤਿ ਭਏ । ਪਹਿੰਦਵਾਨੇ ਸੈਗ ਦ੍ਰੋਹ ਕਰੈਤੇ” । 
ਤੋਹਿ ਪਦਰ ਕੋ ਬਹੁ ਬਹਕੰਤੋ” ॥੧੪॥ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਭਾਰੀ । 
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਸੋਂ ਦੁਰਚਾਰੀ”। ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਸੋ' ਬੁਰਾ ਕਰੈਤੇ । ਬੀਚ 
ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਕੁਮਤਿ ਧਰੈਤੇ।੧੫॥ਪਨ ਹਮ ਸੋਂ ਬਹੁ ਜੈਗ ਮਚਾਏ । ਜੋ ਸਿਰ੍ਹੇਦ 
ਕੋ ਬਡ ਉਮਰਾਏ । ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਹੇ । ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸੈਘਾਰਨ 
ਢਹੇ ॥ ੧੬ ॥ ਦਇਿਤਯਾਵਿਕ ਉਮਰਾਵ ਮੁਲਾਨੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਕੁਕਰਮ 
ਜ਼ੁਲਮ ਕੋ ਠਾਨੋ।ਪਠਿ ਪਠਿ ਨਰ ਔਚਕ ਗਾਹ ਲੀਜੈ । ਬੈਧਿ ਬੋਧਿ ਕਰਿ 
ਹਮ ਕੌ ਦੀਜੈ ॥ ੧੭॥ ਤਿਨ ਕੌ ਸੂਰੀ ਵੇਹਿੰ ਕਿ ਵਾਸੀ । ਲੱ ਪਲਟਾ ਹਮ 
ਕਰਹਿਂ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਤਿਨ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਯਹੁ ਜੈਸਾ । ਸੈਕਣ ਸਹੈ' 
ਪਾਇ ਫਲ ਤੈਸਾ ॥ ੧੮ ॥ ਨਹਿੰ ਪਰਲੋਕ ਨ ਧਰਮ ਬਿਚਾਰਜੋ । ਤੁਰਕ 
ਹਿੰਦੁ ਸੈਤਨਿ ਗਹਿ ਮਾਰਯੋਂ' । ਸੋ ਪਲਟਾ ਹਮ ਲੈ ਹੈਂ ਪਾਇ । ਕਰੋਂ ਨਾਸ਼ 
ਦਸ਼ਟਨਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਹਹਿਰਜੋ ਹਿਯ ਹੌਲਾ । 
ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਅਧਿਕ ਨਹਿੰ ਬੋਲਾ । ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਲੌ ਕਰੀ । ਬਿਚਾਰਾ। ਪੁਲ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੨੦ ॥ “ਇਸ ਕੋ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਵਿਰ ਦੇਉ'। 
ਨਿਜ ਮੰਤ੍ਰੀਨ ਸਾਥ ਗਿਨ ਲੇਉ” । ਇਮ ਕਹਿ ਢਿਗ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਸਰ- 
ਜਨ। ਆਨਿਨ ਬਿਰਾਜੇ ਉਪਬਨ ਤਤਛਿਨ ॥੨੧॥ ਪੀਛੇ ਸਕਲ ਹਕਾਰਿ 
ਸਲਾਹੀ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਹੀ ਚਿੰਤ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰਾਹੀ । “ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਨਿ ਆਵੈ 
ਕੈਸੇ ? ਅਬਿ ਲੋ ਤੇਜ ਨ ਭਾ ਮਮ ਐਸੇਂ॥ ੨੨॥ ਗਹੋਂ ਏਕ ਸੂਬਾ ਜਿਸ 
ਕਾਲ।ਪਰਹਿ ਰੌਰ ਸਲਤਨ ਚਲਚਾਂਲ।ਬਿਗਰ ਜਾਹਿੰਗੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੇ । 
ਏਇਤਬਾਰ ਬਨਹਿੰ ਨਰ ਸਾਰੇ ॥ ੨੩॥ ਜਬਿ ਸੁਏ ਬਿਗਰੇ ਲਰਿ ਪਹੇ । 
ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨ ਰੌਰਾ ਬਿਸਤਰੇ । ਕਹਹੁ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਕਹੀਅਹਿ ਕੈਸੇ । ਜਿਸ 
ਤੋ ਰਿਸਹਿ ਨ, ਰਹਿ ਰਸ ਐਸੇ੨੪॥ਜੰਬਿ ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਸਹਤ ਬਖਾਨ॥ 
ਮਿਲਿ ਮੰਤ੍ਰੀਨ ਮੰਤ੍ਰ ਕੌ ਠਾਨਾ । ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਗੁਰ 
ਸੋਂ ਕਹਨਿ ਏਵ ਬਨਿ ਆਯੋ ॥ ੨੫ ॥-ਇਕ ਮੈਮਤਿ ਲਗਿ ਕੁਛ ਨਹਿ 

੧ਸਗਾ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ)ਗਏ । '(ਉਮਰਾਵ ਆਦਿਕ, ਦ੍ੇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । 
ਕ੍ਰਮਾਂਵਦੇ ਰਹੇ । $(ਉਹ) ਦੁਰਾਚਾਰੀ (ਖੋਟੇ) ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ 
ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਂ ਲੂੰ ਫੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ੍ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਮ । (੬੨੨੨ , ਐਨ ੧ । ਅਸੂ ੫੧ 

ਕ੍ਹੀਅਹਿ । ਠਿਸ਼ਚਲ ਹੁਕਮ ਨ ਮੇਰੋ ਲਹੀਅਹਿ। ਜਬਿ ਟਿਕ ਜਾਇ 

ਤੋਜ ਜਗ ਆਛੇ। ਪੁਰਵੋਂ ਸ੍ਰਾਲ ਆਪ ਕੌ ਬਾਛੇ-” ॥ ੨੬ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

ਸਮੁੜਾਇ ਲਿਧਾਏ। ਗਿਨਤਿ ਗਾਬ ਦਿਨ ਦੋਇ ਬਿਤਾਏ। ਪੁਨ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ । ਹਯ ਅਟੋਹ ਹਰੈ ਕਰਿ ਤਬਿ ਆਏ । ੨੭ ॥ 

ਸ਼ਾਹ ਨਿਮਕੋਂ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ । ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਕਰ ਗਾਬ ਸੁਨਾਏ । “ਤੁਮ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋ ਸਲਤਨ ਪਾਈ । ਅਸ ਨ ਹੋਇ ਅਬਿ ਬਿਗਰ ਸੁ ਜਾਈ॥੨੮॥ 
ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਇਕ ਬਰਖ ਬਿਤਾਵਉ । ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਹਿੰ ਗਹਿਵਾਵਉ । 

ਸੂਬੇ ਬਿਗਰ ਪਰਹਿੰਗੇ ਸਾਰੇ । ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਮੋਹਿ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੨੯॥ ਸੈਮਤ 
ਬੀਤੇ ਗਾਵਰਿ ਸ਼ਰਾਲ । ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰਿ ਹੋਂ ਦਰਹਾਲ' । ਬਨੋ' ਨ ਬੇਮੁਖ 
ਸਗ ਤਿਹਾਰੇ । ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਨੀਕੇ ਉਪਕਾਰੇ! ॥ ੩੦ ॥ ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਸ਼ਹਿਬ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਅਬਿ ਤੁਹਿ ਪਾਜ ਕਹਨਿ” ਮਨ ਭਾਯੋ । ਇਸੀ ਹੇਤੁ 

- ਹਮ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ । ਸਲਤਨ ਪਾਇ ਸੁ ਨਟ ਕਰਿ ਜਾਈ” ॥ ੩੧॥ 

ਤਊ ਫਰੇਬ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕੀਨਿ । ਤੈਂ ਇਕ ਸਾਲ ਨ ਹਮਰੋ ਦੀਨਿ । ਤੁਰ- 
ਕਨ ਤੇ ਹਮ ਸਲਤਨ ਨਾਸ਼ੀ। ਦੀਨਿ ਹੋਇ ਲੀਨਸਿ ਨਿਜ ਪਾਸੀ ॥ 

੩੨॥ ਤਊ ਨ ਹਮ ਸੋਂ ਉਤਰਜੋ ਪੂਰਾ । ਦਿਯੋ ਨ; ਦੈਥੋ ਕਹਜੋ ਜ਼ਰੂਰ” । 

।ਇਹ ਤਉ ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਬਡਿਆਈ। ਚਹਤਿ ਕਾਰ ਤੁਝ ਸੋ' ਬਨਿ ਵਾਈ'# 

॥੩੩॥ ਸੈ ਤੁਵ ਭਾਗ ਬਿਖੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੜਿ ਦੇਖਿ ਅਪਨੇ ਚਿਤ ਸਹੀ। 
ਅਬਿ ਇਕ ਐਸੋ ਸਿੱਖ ਬਨਾਵੋਂ । ਜਗ ਮਹਿ ਦੇ ਕਰਿ ਤੇਜ ਬਧਾਵੋਂ॥੩੪॥ 
ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਦੋਖੀ ਕੂਰ ਕਚਾਲੇ । ਤਹਿੰ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਬਹੁ ਬਲ ਨਾਲੇ। ਜੋ 

_ਸੂਬੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਕਰਹਿ ਸੈਘਾਰਨ ਸਭਿ ਇਕ ਬੇਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਸਭਿ 
'ਸਲਤਨ ਕੋ ਗਰਵ ਮਿਲਾਵੈ । ਨਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਠਹਿਰਨ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਜਿਨ 
ਜਿਠ ਹਮ ਸੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਯੋ। ਹਿੰਦੁਨਿ ਸੋਂ ਬਹੁ ਬੈਰ ਬਢਾਯੋ ॥ ੩੬॥ 

"ਛੇਤੀ । “ਜੂਠ ਕਹਿਣਾ । ੧ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਕੇ ਤੂੰ _ਵਿਰ ਜਾਵੇਂਗਾ । “ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕਹਿਆ ਸੀ । “ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰ ਬਣਵਾਇਆ ਚਾਹੂੰਦੇ ਸੀ । 

“ਡਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਜਸ ਫੈਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾਂ, ਹੈਂ ਕਿ` ਆਪਣੇ 
__ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਨਿਯਾਯ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ । ਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵੇ ਅੰਨਯਾਯ ਕਰਦੇ ਹਨ 
`` ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਮ ਤੋਲਨੇ ਬਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਇਸ ਤੋਂ` ਗਾਜ ' 

ਤਪਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਗਿ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਂ 
੭#- 



ਨ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੬੨੨੩ ) ਐਨ ੧। ਅੰ ੫੧. 
ਪਰਿ ਅਰੁ ਗਾਮ ਦੇਸ਼ ਗਨ ਜੇਤੇ । ਉਠਹਿ ਉਪੱਦਰਵ ਨਾਸ਼ਹਿ ਤੋਤੇ। ਆਦਿ ਸਿਰ੍ਹੋਦ ਬਸਹਿ_ਸਮੁਢਾਯਾ । ਕਰਹਿ ਉਜਾਰ ਲੁਟਹਿ ਨਰ ਘਾਯਾ” ॥ 
੩੭॥ ਠਲਖਹੁ ਉਪਰ ਅਪਦਾ ਪਰੈ । ਨਹਿ ਸਮਰਥ ਜੋ_ਤਿਸ ਪਰਹਰੈ । 
ਉਜਰੈ ਦੇਸ਼ ਨ ਰਾਖਾ ਕੌਇ। ਅਬਿ ਐਸੀ ਗਤਿ ਨਿਸ਼ਚ੍ਰ ਹੋਇ॥ ੩੮ ॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਸੈਘਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੌ ਗਹਿ ਸੋ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਇੱਤਜਾ- ਦਿਕ ਪਲਟਾ ਸਭਿ ਲੈਹੈ । ਨਿਜ ਦ੍ਗਿ ਦੇਖਹੁ ਨਹਿ ਸਵਲੈ ਹੈਂ”? ॥੩੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿ ਰ ਰਿਸ ਕੁਛ ਕੈ । ਉਠੇ ਆਇ ਨਿਜ ਹਯ ਪਰ ਚਰੇ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਦਿਨ ਕੋਤਿਕ ਤਹਿ ਔਰ ਬਿਤਾਏ । ੪੦ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਸਚਿੰਤ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਰਹੜੋ । ਗੁਰ ਕੇ ਮੈਗ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਨੋ । “ਜਾਨੀਅਸ ਕਹਾਂ” ਮੌਨ ਮੁਖ ਧਾਰੀ । ਨਿਜ ਸਰਿਵਨ ਕੇ ਸਾ੪ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਪ੍ਥਮ ਐਨੇ 'ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ ਬੋਲਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਗੁਰ ਪੱਖਯਾਨ ਬ੍ਰਿਚਤਾਯਾੰ ਭਾਖਾਯਾਂ ਕਵਿ ਤਤੌਖ ਜਿੰਘ ਭਨਤਿ` ਨਾਮ ਏਕ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੫੧ ॥ 

_ਪਿਹਿਲਾ ਐਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ] 

"੭੭ ਹਰਦਦ 

੭? 

ਦਮ ਨੂ ਮਾਰਕੇ ਊ ਆਪਣੀ ਨਰੇਗਾ (ਉਮੇ ਮਲਲ ਤੇ ਭ ਸਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗਾ । “ਕੀ ਜਾਣ|ਏ ਕੀ ਹੋਸੀ । (ਅ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਥਦਾ ਹੈ 
ਪੈਂਦੀ (ਕਿ ਕੀਹ ਕਰਾਂ) (ਇਜ ਕਰਕੇ) ਚੁਪ ਧਾਰ ਲਈ । 9 ਮੀ 
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3. ਅਯੂਠ ਚਲਿਆ 
ਨ ਰ ਸੀ 

੧€ਓ ਸਤਿ੨ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ____ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੜੇ । 

___ਅਥ ਉੱਤਰ ਐਨਏ ਪ੍ਰਾਰੇਭਤੇ । 
ਅਰਥੋ-ਹਣ ਉਕ੍ਰਯਣ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 

੧. [ਮੰਗਲ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਤੌੜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ] । 

੨, ਕਵਿ-ਕੇਤ' ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਵਚਵਾ-ਜੰਗਰਾਂਨੀ ਮਾਨੀ ਸੁਰਨਿ ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਜ ਦਾਸ । 

_ ਪੂਰਨ ਕੀਨਸਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕਵਿ ਰਸਨਾ ਪਰ ਬਾਸ ॥ ੧॥ 
| ਅਰਬ-(ਵਿਦਵਾਨ) ਜਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਮਾਨਨੀਯ, ਅਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 

ਕਚੀ ੭ ਦਾਤੀ (ਸਾਰਦਾ) ਨੇ ਕਵੀ ̀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਬੈਠਕੇ 
ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । 

ਛਾਣ-ਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਏ% ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਰੌ੍ਥ ਦਾ 
ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ਼ ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ । 

੨. ਇਸ ਗੁਰੂ=ਦੀ ਗਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ-ਮੰਗਲ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ; ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦਿ । 
੬੬੬ 

ਰਾਇ; ਕਰਸ਼ਨ ਗੁਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ =ਦ । 

ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ॥ ੩ ॥ 

ਅਰਯਬ-ਸ਼ਰੀ (ਗੁਰੂ)ਨਾਨਕ (ਦੇਵ), (ਸੀ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਦੇਵ), (ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰ ਦਾਸ; 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ, (ਸ੍ਰ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਤੇ) ਸੁਹਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰੋਬਿੰਦ 
ਜੀ (ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥ ੨॥ _ 

ਤੇ (ਵੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ, (ਸ੍ਰੀ ਹੂਰ) ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ (ਵਤ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ) ਦਸਵੇਂ (ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ) ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

#ਜਦੇਂ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਵੇ, ਲਗ ਪਗ ੯੧੦ ਪੋਹ ਤੋਂ ਲਗ 
'ਪਗ ੯-੧੦ ਹੜ ਤਕ । ੨੩ ਦਸੈਬਰ ਤੋਂ ੨੧ ਜੂਨ ਤਕ । ਇਬੇ ਭਾਵ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ 
ਦਿਸ ਤਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਚ ਰਥ ਦਾ ਸੰਤਮ ਭਾਗ ਹੈ। 



ਫੜ 
ਨ] ਰੁ.ਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੨੨੫) ਸਟ. ੨। ਅੰਹੂ ੧, 

੩. ਇਲ੍ਹ ਦੇਵ-ਸ਼ ਅਕਾਲ ਪਰ੪-ਮੰਗਲਨ । 
ਜਿਹ ਸੱਤਾ ਲਖਿਯਤਿ ਜਗਤ ਸੋ ਨ ਪਿਖਜੋ ਕਿਮ ਜਾਇ। 
ਜਿਮ ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਦਿਖਿਯਤਿ ਸਕਲ ਦ੍ਰਿਗ ਨਹਿ ਦਿਖੀ ਕਦਾਇ॥ ੪॥ 

ਅਰਥੋ-ਜਿਸ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇ ਵੀ 
ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਖਾਂ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ । 

ਭਾਵੇ-ਇਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਫਾਇਲੀਅਤ ਦੇ ਤਅੱਲਕ 
ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇਖਣਹਾਰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀਸਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਖ ਫਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਮਫਊਲ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਹਾਰ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੈ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸ਼੍ਹੇ ਅਨੁਭਵ 
ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੰ ਉਸਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ । 

ਧਯਾਨਾਨੰਦ ਜੋਗੀਨ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਬਿਸ਼ਿਯਾਠੰਦ । 
ਰਮਜੋ ਏਕ ਪਰਮਾਂਤਮਾ ਬਾਰ ਬਾਂਰ ਤਿਸ ਬੇਦਿ ॥੫॥ 

ਅਰਬੋ-ਧਜਾਨ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਟਂਦ ਵਿਚ (ਲੱਗੇ) 
ਵੋਗੀਆਂ ਵਿੱਖੇ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜਾਪਕ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ (ਮੈਂ) ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੈਦਨਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਭਾਵੇ-ਏਬਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਚਾਨਣਾ 
ਜੋਗੁ ਤੇ ਟੋਗੀ ਦਹਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਚਾਨਣੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦਾ ਤਿਵੇ' ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿਚ ਵਨਾਪਕ ਹੈ । “ਸਭ 
ਦੂਨਨ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਓ ਊਚ ਨੀਚ ਕੇ ਵੇਸ, ਵਿਰ ਸਭ ਦੇ ਕਰਟੱਵ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੈ, 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬਿਨਯ ] 
ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਉਚਹੌ' ਅਬੈ ਜਿਮ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਗੁਰ ਜਾਇਂ । 
ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਮਹਿੰ;ਸਨਿ ਲ੍ਰੋਤਾ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥੬॥ 

ਅਰਬੋ-ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੂਣ ਮੈਂ ਊਚਰਦਾ ਹਾਂ,ਜਿਵੇ' (ਦਸਮ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਕ੍ਠ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਦਜ। ( ੬੨੨੬ ) ਜੋਨ ੨। %£ ੧, 

ਘਿੰਹਲੋਂ) ਪਹੁੰਚਣਗੇ (ਜਿਵੈਂ) ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ; ਹੇ ਰੇਤਾ ! ਚਿੱਤ ਲਾਕੇ ਸੂਣੋ। 

ਫੌਪਈ॥ ਬਰਖਾ ਬਰਖਤਿ_ਬਿਤਜੋ ਚੁਮਾਸਾ। ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਬਾਸਾਂ । ਸ਼ਾਹਬਹਾਦਰ ਭਾਖਿ ਪਠਾਯੋ/ਰਜਪੂਤਨ ਪਰ ਚਾਹਤਿ ਜਾਂਲ।੭॥ 

ਆਦਿ ਉਦੋ ਪੁਰਿ ਜੋ ਰਣ ਗਾਵੇ । ਮਿਲਹਿੰ ਆਨਿ ਜਿਮ,ਭਿਨ ਡਰ ਬਾਵੇ। 

ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਸੈਗ ਚਲੀਜੈ। ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਵਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ? ॥੮॥ 

ਸੁਨਿ ਸੰਤਿਗਰ ਆਇਸੁ ਫੁਰਮਾਈ । “ਪੂਜ ਨੁਰਾਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਈ। 

ਕਰਹਿ ਦਸਹਿਰਾ ਰੀਤਿ ਭਲੋਰੀਨ। ਪੁਨ ਹਮ ਚਵਹਿ ਲਖਹੁ ਨਾਹਿਂ ਦੇਰੀ 

॥ ੯॥ ਇਤਨੇ ਗਮਨਹੁੰ ਆਪ ਅਗਾਰੀ।ਦੇਹੁ ਤ੍ਰਾਸ ਰਜਪੂਤਨਿ ਭਾਰੀ] । 

ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਹੋਹਿ ਅਗਵਾਈ । ਆਪ ਚਵਹੁ ਲੋ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ” ॥ ੧੦॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਪਾਸ ਤਬਿ ਜਾਇ ਬਖਾਨਾ । ਪਾਇ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਪਯਾਨਾ'। 

ਰਫਸਿੰਘੇ ਗਨ ਪਟਹ ਨਗਾਰੇ । ਸ਼ੁਤਰੀ ਆਦਿਕ ਬਾਦਿਤ ਭਾਰੇ ॥ ੧੧॥ 

ਦੇਕ ਬਾਰਿ ਬਾਜੇ ਸਮੁਢਾਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਚਵਜੋ ਰਿਸਾਏ । ਸਨੋ ਸਨੌ 

“ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਿ ਨੋਰੇ-ਸਤਿਗਰ ਮਿਲੈਂ ਆਨਿ ਸੈਗ ਮੇਰੇ-।੧੨॥ਰਜਪੂਤਨ 

ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਾਯੋ । ਹਿਤ ਮਿਲਿਬੇ ਬਹੁ ਸਾਜ ਬਨਾਯੋ । ਦਿਤ ਸਤਿਗੁਰ 

ਪੂਜਤਿ ਨਵਰਾਤੇ” । ਚੈਦਨ ਧੂਪ ਫੂਲ ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ ॥ ੧੩ ॥ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ 

ਅਨੇਕ ਕਤੈਤੇ । ਸੌਜ ਸਕੇਲੀ ਹਮਨ ਹੁਵੈਤੇ । ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਘਿ੍ਿੱਤ ਕੇ 

ਬਾਰੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਕੇਲਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਟੇ॥੧੪॥ਖੰਡੇ ਖੜਗ ਪਰਡ ਦੁਧਾਰੇ। 

ਸੈਫ਼,ਸਰੋਹੀ,ਜਮਧਰ ਭਾਰੇ । ਤੋਮਰ,ਭਾਲੋ,ਸਾਂਗ ਸੁ ਢਾਨੋ। ਧੋਪ ਸੀਖਚੇ! 

ਕਜਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਕੇ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਕੂਚ ਕੀਤੀ । “ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਤਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ 

ਹੋਵੇ [ਹਿੰਦੀ, ਦੋਪ । $ਸ:) ਬੁਰਵਾ ਦੋਂ ]। ₹ਸੀਖ ਵਾਂਡੂ ਇੱਧੀ ਤਲਵਾਰ, [ ਫਾ:, ਸੀਖ਼ਚਹ ]। 

(ਅ) ਧੈਪ ਸੀਖਚਾ=ਸੀਖ ਵਰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਧੇਪ । 

#ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ । ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣਕੇ ਪੂਜਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਗੋ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮਾ 

ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਿਵ ਭਰਦਾ ਦ ਪੂਜਨ ਹਨ, ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਐਸਾ_ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਆਪ ਕਰਦੇ 

ਆਏ ਹਨ; ਦੰਖੋ ਰੁਤ ੩ ਅੰਸੂ ੧੨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਟੂਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਐਨ ਦਾ ਸੌ ੧੨ ਅੰਕ 

੧੩ ਤੋਂ ੧੬ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸੇ ਐਨ ਦੇ ਅੰਸੂ ੨ ਦਾ ਅੰਕ ੨੦, ੨੧ ਤੇ ੨੨ । ਸਹਿੱਤਜ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੀਰਰਸੀ ਕਰਤੱਬ ਹਨ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬੀਰਰਸੀ ਉਤਸਾਹ ਭਰਨੇ ਲਈ =ਯਾ
ਰ 

ਹੋਇਅ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ। ____ 1 ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ 

ਤਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਰਹੇ । £ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁ
ਹਰ' ਭੌਰੇ ਹਨ 

- ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰੋ; ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਂਗੇ । 



੯ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੨੭, ਅਲ ੨, ਅਊ੧ _ 
ਚੱਕ ਕਰਾਲੋਂ ॥ ੧੫ ॥ ਬਿਛੂਏ, ਖੰਜਰ; ਖਪਰੇ ਬਾਨ । ਤੁਪਕ, ਤਮਾਂਚੇ, 
ਧਠਥ ਮਹਾਨ । ਮਹਾਂ ਸਿਲੋਖਾਨਾ' ਸੜਿਗੁਰ ਕੋ । ਪੂਜਹਿੰ ਸਕਲ ਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰਿ ਉਰ ਕੋ ॥ ੧੬॥ ਭੋਜਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਏਪ੍ ਰੀ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ” 
ਬਰਤਾਏ।ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਤੇ।ਐੈਢ ਗੌਰਜਾ ਕੌ ਮੁਦ ਧਰਤੇ”।। 
੧੭॥ਪੁਨ/ਹ ਦਸਹਿਰਾ ਕੋ ਦਿਨ ਹੋਵ।ਹਯ ਸ਼ਿੰਗਾਰਜੋ ਅੱਗੂ ਖਰੋਵਾ।ਕਰਿ 
ਵਾਹਨ ਕੀ ਪੂਜਾਂ ਭਲੈਵਵਹਿਰ ਖਲਿਬੇ ਹਿਤ ਚਢਿ ਚਲੇ॥੧੮॥ਬਿਚਰਤਿ 
ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਕਰਿਤੇ । ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਇ ਤੁਵੈਗ ਸੈਭਰਿਤੋਛੋਗਤਿ ਬਾਨ 
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨਤੋ । ਤੋਮਰ ਦੀਹ ਭ੍ਰਮਾਵੈਂ ਤਨਿਤੇ ॥ ੧੯॥ ਖਗਪਤਿ% 
ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਮੁਰਿ ਆਏ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਉਤਸਾਹ ਬਨਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕੇਂ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸੇ । ਬਾਗ ਅਜਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸੇ ॥੨੦॥ ਦਿਵਸ ਤ੍ਰੋਦਸੀ 
ਕੋ ਪੁਨ ਆਯੋ । “ਕੂਚ ਕਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ ਸੰਜਕੈ 
_ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਹੋਇ ਤਜਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚਹਸਿ ਪਯਾਨਾਂ ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ 
ਸੁਧਿ ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਸੈਗਤਿ । ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਉਮਝੇ ਕਰਿ ਪੰਗਤਿ । ਲੋ 
ਅਕੋਰ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਮਿਲੋ । ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਭਲੇ ॥ ੨੨॥ 
“ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹਮ ਭਏਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਪਨਿ ਛਏਂ। ਪੂਰਬ 
ਭਾਗ ਬਿਸ਼ੇਖੈ ਦੇਖੇ । ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਸਗਰੇ ਅਵਰੇਬ ॥ ੨੩॥ ਲਰੀ ਉਪਾ- 
ਇਨ ਕੇ ਅੰਬਾਰ । ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂ੍ਕੂ ਭੇ ਅਸਵਾਰ । ਡੋਰਾ ਕਰਯੋ ਤਾਲ 

_ ਪਰ ਜਾਇ । ਸਗ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੪॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 
ਨਿਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਈ ਅਸਵਾਰੀ । ਤੀਨ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਿ 
`ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । ਵਾ: ਸਿਲਹਖ਼ਾਨਾ]। “ਪੂਰੀ ਕੜਾਹ । <ਗਰੁੜ ਦਾ । “ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। 
“ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁਖ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

#ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ _ਆਨਯੋਂ” । ਪੁਨਾ:=- 
'ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਜਾਊਂ” ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਪੂਰਬਕ ਵਾਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰ- 
ਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰ੍ 

`ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਗਪਤ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬ ਨਹਿੰ 
ਧਿਆਊਂ” ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂੜਾਂ ਦੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਣਾ ਨਜੂਨ ਉਪਮਾ ਹੈ । ਇਹ 
ਰਿਵਾਜ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਫਸਾਕੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇ' ਆੰਦੇ ਸਨ । ਐਮੇ 
ਖਿਆਲ ਆਖੇਪਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਆਰ 



ਮੂ[ ੨੪ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸ਼ੂਰਜ। (੬੨੨੮) ____ ਮੌਨ੨।॥੪੧ 

। ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਟੌਤੈਗ ਸੁਤ ਜੀਹਾ” ॥ ੨੫ ॥ ਘੇਰ ਅੰਮੇਰ' ਲੀਨ 

ਤਬਿ ਸ਼ਾਹੂਆਨਿ ਮਨਾਇਦਾੱਅਪਨਿਂ ਤਿਨ ਖਾਹੂ ।ਗਏ ਜੋਧਪੁਰਿਕੋ ਪੁਨ
 

ਡੋ3 । ਮਿਲਕੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਹੇਰੇ ॥ ੨੬॥ ਹੁਤੋ ਸੈਗ ਭੀ ਦਈ 

ਅਕੌਰ । ਦੈ ਕਰ ਜੋਰ ਗਰਬ ਕੋ ਛੋਰਿ । ਢ਼ਲੜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਂਰੀ। 

ਮੇੜਤੇਸ਼ਮਿਲਿ ਪਰੜੋ ਅਗਾਰੀ॥੨੭॥ਬਹੁੜ ਚਿਤੌੜ ਵਿਸ਼ਾ ਢੰਢ ਚਾਲਾ । 

ਪਰੀ ਧਾਂਕ ਤਿਸ-ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ। ਰਾਣੇ ਅਰੁ ਰਾਜੇ ਰਜਪੂਤ।ਮਿਲੇਂ ਸਕਲ 

ਹੀ ਪਠਿ ਪਠਿ ਦੂਤ ॥ ੨੮ ॥ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇਕ ਦੇਖਿਬੇ ਹੇਤੁ । ਗਏ ਚਿਤੌੜ 

ਬਿਖੈ ਲਖਿ ਭੇਤ । ਤ੍ਰਿ ਸ਼ੁਭ ਹੇਰੇ ਲਏ ਉਠਾਇ । ਉਤ ਕੋ ਨਰ ਆਏ 

ਸਮੁਦਾਇ ॥੨੯॥ ਸੋ ਨਹਿ ਵੇਤਿ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਣ ਲੋਤਿ । ਬਧ੧ੋ ਬਾਦ ਹੋਗ 

ਰਣ ਖੋਤ । ਚਲੀ ਤੁਫੈਗਹਿੰ ਦੁਹਿਦਿਂਸ਼ ਕੋਰੀ । ਹਲਾਹਲੀ ਮਾਝੀ ਤਿਸ 

ਬੇਰੀ ॥ ੩੦॥ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰ ਗੋਰੀ ਸਮੁਦਾਂਇ । ਮਚਮੋ ਰੋਰ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਸ 

ਬਾਇੰ। ਮਿਲਿ ਰਜਪੂਤ ਘਨੌ ਹੁਇ ਆਂਏ । ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਸਿੰਘਨਿ ਪਰ 

ਧਾਏ॥ ੩੧॥ ਇਤਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਕੈ ਬਡ ਰੌਰਾਂ । ਪਠਯੋ ਖਾਲਸ ਗਨ 

ਤਿਸ ਟੌਰਾ। ਦੁਹਿ ਵਿਸ਼ਿ ਮਿਲੋ ਆਨਿ ਗਨ ਜੋਧਾ। ਦੇਖਿ ਜੂੱਧਿ ਵਧਿ£ ਉਪ- 

ਜਕੋ ਕ੍ਰੋਧ ॥੩੨॥ ਤੜਾਭੜੀ ਤੁਪਕਨ ਕੀ ਮਾਚੀ । ਲਗਹਿ ਅੰਗ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ 

ਰਜ ਰਾਚੀ। ਵੂਟੋਂ ਮੂੰਡ ਜ਼ਿਦੇ ਗਿਰ ਪਰੇ” । ਮਰਿ ਮਰਿ ਸੁਰਗ ਪਯਾਨੌ 

ਕਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਸੰਘ ਹੇਲ ਘਾਲਹਿੰ ਲੈ' ਘਾਸ। ਸੋ ਨਹਿ ਦੇਤਿ ਖਰੇ ਦਿਵ 

ਪਾਸ । ਜਾਮ ਦਕ ਲੋ ਜੰਗ ਮਚਯੋ ਪੁੰਜ ਤੁਵੈਗਨਿ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਯੋ॥੩੪॥ 

ਤਬਿ ਸਿੰਘਨ ਰੋਪਕੋ ਪਗ ਆਗੇ। ਬ੍ਰਿਦ ਪਲੀਤੇ ਇਕਠੇ ਦਾਗੇ । ਲਗੀ 

ਕਿਤਿਕ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਗੋਰੀ। ਦੜ ਦੜ ਗਿਰੇ ਦੇਹਿ ਗਨ ਵੋਰੀ॥੩੫॥ ਦੇਖਿ 

ਤਾਸ ਕਰਿ ਭਾਂਗ ਸਿਧਾਏ(ਸਿੰਘ ਉਠਾਇ ਘਾਂਸ ਗਨ ਲਯਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੇਰਿ 

ਤਿਨਹੁੰ ਸਮੜਾਯੋ,। “ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕਿਮ ਜੋਗ ਮਚਾਯੋ ? ॥ ੩੬॥ ਗਏ 

ਕਿਲੌਕਨ ਬਾਨ ਚਿੱਤਰ ਬਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਰੀ ਕਿਯ ਹੇਰ । ਨਹਿ ਆਰੇ 

੧ਜਿਸ ਬਾਂ ਤੇ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ । “ਮੰਬੇਰ, ਅੰਬਰ । ਜੈ ਪੁਰੇ ਰਿਆਸਤ
 ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ) ਜੇ ਜੇ ਪੁਹੋ' ਉੱਤਰ ਰੁਖ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਆਨ ਮਨਾਕੇ । 

੪ਮਜੀਤ ਸੰਘ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਮਾਰਵਾੜ ਜੋਧ ਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 

ਪਮੇਰਤਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਂਜਾ । ਜੋਧ ਪੁਰ > ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਰਤਾ ਹੈ । (ਇਸ 
ਦੇ ਰਾਜਾਂ 

ਰਾਠੌਰ ਸੰ੫ ਦੀ ਵਹੁਫੀ ਜੀ “ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ') । “ਯੁੱਧ ਵਧਿਆ ਦੇਖਕੇ । “ਸਿਰੋ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 

ਫੁੱਫਕੇ ਡਿਗ ਪਏ । ਮੀ %ਪ-ਮਿਲਾਇ । 



ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੨੯ ) ___ਸੋਲ੨।ਅੰ੨, 

ਤਮ ਕੀਜੈ ਐਜੈ । ਬਿਚ ਬਿਦੈਸ਼ ਰਣ ਠਾਠੇਭਿ ਜੈਸੇ॥ ੩੭ ॥ ਸਭਟ ਹਜ਼ਂ- 

ਰਹੁ ਹੋਤਿ ਸਕੋਲਾ। ਘੇਰ ਲੋਤਿ ਤੁ! ੫ ਕੋ ਕਰਿ ਹੇਲਾ। ਕੌ ਸਹਾਇ ਹੋ ਤਹਾਂ 

ਬਚਾਵਤਿ । ਪਹਿਲੇ ਹੀ ?ਘਰ ਕਰਿ ਘਾਵਤਿ?॥੩੮॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਮੁ- 

ਝਾਇ ।ਫਕਾਏ। ਕਿਮਹੈ ਨਰ ਤੇ ਗੁਰ ਸੁਨਿ ਪਾਏ:-4ਆਗੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ 

ਦਖਾਲਾ । ਮਗ ਬਿਹੀਨ ਤ!ਹੋਂ ਜਾਇ ਨ ਚਾਲਾ ॥ ੩੯ ॥ ਗਿਰ ਕਾਨਨ 

ਦੁਖਦਾਯਕ ਘਨੇ । ਤਹਾਂ ਪਯਾਨ ਨ ਕਜੋਂ' ਹੂੰ ਬਨੋ?। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤ 

ਤੇ ਹਫਿ ਪਰੇ । ਜਿਤ ਮੰਗੇ ਸਨਜੋ ਹੁਤੋ ਸੁਖ ̀ ਕਰੇ॥੪੦॥ ਤਿਤ ਹੀ ਦਿਸ਼ 
ਕੌ ਕੀਨ ਪਯਾਨਾ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਪਟੁੱਢੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਨਦੀ ਨਰਬਦਾ 
ਤਫ ਬਡ ਹੇਰਾ। ਉਤਰਜੋ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਂਦਰ ਹੇਰਾਂ ॥੩੧। ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਦੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉੱ ਹਸ ਐਨੇ “ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਨੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਮੋ ਅੰਸੂ ! ੧ ॥ 

੨, [ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ । ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰ ਪੁੱਜਣਾ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਦੀ ਤਟ ਸਿਵਰ ਕਰਕੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ । ਸਿੰਘ ਰਹੇ 
ਪਾਛੇ ਕਿਤਿਕ ਧਰੇ ਤੁਵੈਗ ਕਮਾਨ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਘਾਸ ਲੋਨਿ ਕੇ ਹਿਤ 
ਬਿਰਮਾਏ । ਰੋਕੜੋ ਜਾਇ ਭਾਰ ਬੈਧਵਾਏ । ਉਤ ਤੇ ਕੁਛ ਦਲ ਸੁਭਟ 
ਘਨੌਰੇਹੁਤੇ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਪਿਖਜੋ ਬਡੇਰੇ ॥੨॥ ਕਹੇ ਸਹਮ ਲੀਨੋਤ੍ਰਿਣ ਘਨੇ । 
ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਮਾਲਕ ਅਬਿ ਬਨੋ”। ਕਿਤਿਕ ਤੁਰਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਅਸ ਹੁਤੇ ।. 
ਜਿਨ ਸਨਬੇਧੀ ਸਿੰਘਨ ਹਤੇ ॥ ੩॥ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਬਡ ਜੈਗ ਮਝਾਰਾ । 
ਮਾਰੇ ਤਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨਿ ਧਾਰਾ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਜੋ ਬੈਰ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਹੈਤਿ 
ਭਏ ਆਯੁਧ ਕੋ ਘਾਂਤੀ।੪॥ ਇਤ ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ । ਨਾਹਕ 
ਹੀ ਬਜਿ ਪਰੀ ਲਰਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਦ । ਹੇਤੁ ਸੁਢੇਤੇ 
ਉਤ ਹੀ ਆਏ ॥ ੫ ॥ ਲਰਹਿਂ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਕੈ ਪੁਭੁ ਕਾਨ । ਮਾਨ ਸਿੰਘ 
ਭੇਜਕੋ ਤਿਸ ਥਾਂਨ ।“ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ `ਸਮੁੜਾਇ ਹਟਾਵੋ । ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ 
ਲਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਵਾਵੋ ॥੬॥ ਅਲਪ ਬਾਤ ਪਰ ਇਤਿਕ ਬਥੇਰਾ। ਨਹਿ ਕੀਜੈ 
ਦੀਰਘ ਭਟ ਭੋਰਾ? ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਯ ਗਯੋ ਧਵਾਇ । ਕਹਿ ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ 
ਦਏ ਹਟਾਇ ॥ 7॥ “ਗੁਰੂ ਸਾਹੁ ਕੇ ਮੇਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਿਸ ਅਲੰਬ ਤੁਮ 
ਸੈਘਰ ਘਾਲ । ਮਰੇ ਪਰੇ ਦ/ਹਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਯੋਧਾਂ।ਘਸ ਹੇਤੁ ਕ੍ਜੋਂ ਕੀਨਸਿ 
ਕ੍ਰੇਧ॥ ੮ ॥ ਇਮ ਸਮੂਝ/ਇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤ/ਈ । ਵਿਰਸੋ ਬੀਰ ਕਰਿ ਬ।ਚ 
'ਤਥ/"। ਇਕ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਭਣ ਮਤਮੰਦ। ਤਿਨ ਕਰਿ ਤਰਾਰ 
ਤੇ (ਵੱ ਫਿਰਕ /ਵਰੇਲਗ। 'ਕਰਦ। ਰਿਹਾਂ । 



ਸੋ ੮੦ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਭਜ । ( ੬3੩੦ ) ਐਨ ੨ । ਧੂ ੨ 

ਤਰਕ ਕਿਟੀਦਰਦ ਮਲ ਸੱਥ ਕੇ ਕਲਿ ਗਰ 
ਛਿਤ ਜਾਈ । ਦੇਖਤਿ ਮਿੰਘਨ ਕੋਧ ਵਧਸੋ। ਭਰੀ ਤੁਵੈਗਨ ਜੋਗ ਮਚਾਯੋ 
। ੧੦ ॥ ਹੇਲਾ ਘਾਲਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਗਨ ਮਾਰੇ। ਗਿਰੇ ਹਯਨਿ ਤੈ 'ਮਨਹੁੰ ਮੁਨਾਰੇ । 

ਐਚਕ ਹਤਿ ਅਚਰਜ ਬੋਡ ਕਿਯੋ । ਕਹੋਂ_'ਕਹਾਂ ਦੀਰ4 ਰਣ ਭਯੋ । 
॥੧੧॥ਕੋਤਿਕ ਤੁਜ਼ਕ ਮਰਾਇ ਪਲਾਏ । ਸਿੰਘਘਾਸ ਲੈ ਕਚਿ ਸੱਭ ਆਏ / 
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਰਨੌਂ' ਸੁਨਜੋਂ । ਬਹੁ ਅਫਸੋਸ ਗੁਰੂ ਮਨ ਗਿਨਜੋਂ ॥ ੧੨॥ 
<ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਮਤਿਮੰੰਦਨ ਬਾਂਤ । ਵਿਰਤ ਹਟਾਵਡਿ, ਕੀਨਸਿ ਘਤ । ਮਹਾਂ 
ਸਰਮਾ ਅਰੁ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਡਿ ਪਾਨ ॥ ੧੩ ॥ ਕੌਨ ਕੌਨ 
ਗੁਨ ਸਿਮਰੈਂ ਤਾਂਹੀ। ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਮਹਿਂਸ਼੍ਰਭ ਸਭਿ ਜਾਹੀ । ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ 
ਚਮਕੌਰ ਮਝਾਰਾਂ । ਲਰਿ ਕਰਿ ਨਿਕਸਤੋ ਸ਼ੈਂਗ ਜੁਬਾਗ ॥੧੪॥ ਸੈਸੋਬੀਰ _ 
ਕਹਾਂ ਅਬਿ ਪਾਊਂ। ਵਿਰਲੇ ਹੋਤਿ; ਨਹੀਂ ਸਭਿ ਬਾਊ” । ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬ਼ਾਹੁ ਜਬਿ ਸੁਨਜੋਂ । ਰਹਜੋ ਬਿਸੂਰਤ ਮਾਬੋ ਧੁਨਜੋਂ । ੧੫ ॥ ਹੁਕਮ ਕਰਜੇ 

“ਸਭਿ ਕੋ ਗਹਿ ਲੀਜੈ। ਖ਼ਤਾਵੈਦ ਗੁਰ ਕੋ ਅਥਿ ਦੀਜੈ। ਜਿਮ ਢਾਂਹੈਂ ਤਿਮ ' 
ਪੁਨਰ ਰਹ ਅਲ ਕਲ ਪੂਰ ਸਿਸ ਸਭਿ ਕੋ 
ਗਹਿ ਲਯਾਈ । ਖਰੇ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਵਾਈ । ਤਿਨ ਸਭਿਹਿਨ ਕੋ 
ਲੌਕੇ ਸਾਥ । ਆਯੋ ਜਹਿ ਬੈਠੇ ਜਗਨਾਬ ॥ ੧੭ ॥ ਲਸ਼ੈ ਕਰਤਿ ਬਿਰ 
ਹੋਯਹੁ ਪਾਸ। ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਗਨ ਇਹੀ 
ਤਮਾਰੇ। ਹਕਮ ਕਰੋ ਜਿਮ ਤਿਮ ਵੜੋਂ ਮਾਰੇ ॥ ੧੮ ॥ ਕੈ ਸਲਿਤਾ ਮਹਿ 
ਸਭਿਨਿ ਡੁਬਾਇ। ਕੈ ਮੁਹਿ ਤੇੋਪਨ ਕੇ ਉਡਿਵਾਇ। ਦਿਨ ਮੂੜਨਿ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਨਹਿੰ ਜਾਨਾ । ਵਈ ਮੋਹ ਤੁਮ ਸਲਤਨ ਦਾਨਾਂ ।੧੯॥ ਗਨ ਗਜ ਬਾਜੀ 

ਆਦਿ ਸਮਾਜ। ਮੋਕੋ ਵਿਯੋ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ !ਮਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਕੋ “ਕਹਿਰ 
ਵਿਨ ਧਰਕੋ । ਹੈਤੁ ਹਫਾਵਨ ਪਠਿਬੋ ਕਰਕੋ ॥ ੨੦॥ ਦੁਹਿਵਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸਮੁ ਹੀ 

ਥਾਇ ਮਿਟਾਏ। ਭਯੋ ਸ਼ੈਕ ਬਿਨ ਇਤ ਉਤ ਜਾਂਏ। ਸੁਧਿ ਬਿਨ ਇਕ 
ਮੂਰਖ ਤਕਿ ਗੋਰੀ । ਹੜੀ ਨੌਰ ਹੁਇ ਛਾਤੀ ਵੋਰੀ ॥ ੨੧॥ ਐਸੋ ਕਰਮ 
ਵਿ ਉ= 
ਏਕ ਲਰੈਤਾ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਬਹੁ ਧੀਰਜਵੈਤਾ ॥੨੨॥ ਪ੍ਰਥਮ ਬੇਰੋ ਸਿਮ 
ਰੜੋ ਮਤਿਮੰਦੇ । ਨਹਿ ਜਾਨਜੋਂ, ਇਨ ਅਪਨਿ ਨਿਕੰਵੇ” । ਕਹਿ 

੧ਇਸਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ (ਗਿ ਇਹ ਵਿਸ ਨੇ) ਆਪਣਾਂ ਨਾਸ਼ ਗਰਾਰ।_ ਕ੍ 



ਲਾ 

ਪਰ ਘੂਧ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ।. (੬੨੪੧) ਸੈਨ ੨। ਸੀ ਕੈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਨੀ. “ਡਾਂਗ ਵੇਹੁ” ਇਨ; ਆਇਸੁ ਦੀਨੀ 
ਆ ਉਰ ਹਦ ਆ । ਅਪਲੋ ਕਿਯੋ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵੈ? । 

ਪਕਰੇ ਹਰ ਪਾਲਕ ਕਾਲ ਜਾਨ /ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਇ ਥਿਨਾਸ਼ਾਂ-॥ ੨੪ ॥ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਿ ਸੁਧਾ ਸ਼ਮਾਨਾ। ਲਖੀ ਕਿ=ਢੀਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਦਾਨਾ-1 €ਪੈਠ 

ਗੁਰੂ ਤੁਮਰੀ ਬਡਿਆਏਈ । ਅਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਏ ਛੁਡਾਈ” ॥ ੨੫ ॥ ਸ਼ਾਹੁ 
ਬਹਾਦਰ ਬਿਨਝੀ ਕਚਿ ਗੁਰਿ ਅਧਿਕ ਦੀਨੜਾ ਨਿਜ ਮਹਿ ਧਰਿ ਧਰਿ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰਿਝਾਇ ਬਹੁ ਠੀਨੌ।ਕਰਿ ਬੈਢਨ ਪਗ ਉਠਿਬੋ ਕੀਨੋ ॥੨੬॥ 

ਨਿਜ ਭੈਰੇ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਢਕੋ ਜਾਈ । ਸੁਪਭਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । 

ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੂਚ ਕਰਿ ਡੇਰੇਂ । ਚਲੋ ਬਹਾਦਰ ਬਾਹੁ ਅਗੇਰੇ ॥ ੨੭। 

ਮਿਲੋ ਰਾਵ ਰਾਣੋ ਸਮੁਦਾਈ) ਭਯੋ ਤੋਜ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਦੇਖਤਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾ । ਹ੍ਰੈ ਨ ਮਵਾਸੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੮ ॥ ਸੱਲਤਾ 
ਤਪਤੀ ਡਰਨਿ ਕੁਮਾਰੀ”। ਮਗ ਉਠੀਘਿ ਪਹੁੰਚਨੋ ਵਲ ਭਾਰੀ । ਉਤਰਜੋ 

ਗਿ ਲਗ ਸੂੰਦਰ ਕੌ ਹੇਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਚੱਕ੍ਰਵਾਕ; 
ਗੰਹੰਡਵਾ ਘਲੋ । ਤਟ ਸ਼ਬਦਾਇਮਾਨ ਖਗ ਭਨੌ। ਕੂਰਮ; ਮੀਨ 

ਰੰ ਜਲਜਾ। ਉਦਰ ਦਸ ਜਹਾਂ ਸੁਖਵੈਤਾ ॥ ੩੦ ॥` ਚਲਿ ਆਏ 
ਭਗਵਾਨ । ਹੋਰਤਿ ਉਤਰੇ ਪੁੰਰ ਬੁਰਹਾਨ । ਤਹਿ ਕੀ ਮੈਗਤਿ 

ਸਦਨ ਸੁਧਾਰ । ਗੁਰ ਕੋ ਹੇਤੁ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਾਂ ॥ ੩੧ ॥ ਕਰਹਿ ਬਸਾਵਨ 

ਇਸ ਕੋ ਮਾਂਹਿ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਪੁਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਹਿੰ'। ਸੈਮਤ ਆਗੇ 
ਸਦਨ ਬਨਾਏ। ਧਰੀ ਕਾਮਨਾਥਸਿ ਹੈ' ਆਏ” ॥੩੨॥ ਰਤ ਕੀ ਪੂਰਨ 
ਅਭਿਲਾਖਾ । ਪਹੁੰਝੇ ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਮਗ ਨਾਖਾ# । ਸੈਗਤ ਕੇ ਮੁਖਿ ̀ ਸਿਖ 

ਚਲਿ ਆਏ । ਲੋ ਗਮਨੋ ਹਰੈ ਕਰਿ ਅਗਵਾਏ॥ ੩੩ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਉਤਰਾਇ, 
ਬਡੇਰਾ।ਸੈਂਗਤਿ ਆਨਿ ਦਰਸ ਕੋ ਹੋਰ। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਅਰਪਿ ਅਗਾਰੀ। 

ਦਰਬ ਬਿਭੂਖਨ ਪਟ ਮੂਲ ਭਾਰੀ । ੩੪ ॥ ਬਹੁ ਪਕਵਾਨ ਭਿਹਾਵਲ 

ਆਏ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਅਖਿਲ ਬਰਤਾਏ। ਹੋੜ ਦੇਗ਼ ਕੇ ਚਾਵਰ ਦੁਠ । 
`ਸਛਿਹੂੰਨਿ” ॥ ੩੫ ॥ ਕੀਨੀ ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਧਿਨ 

'ਛੱਚ ਦਿਓ । “ਤਾਪੰਭੀ ਨਾਮੈ ਨਵੀ ਮੁਰਾਂਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਸਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਛਾਇਆ 
ਤੋਂ ਜੈਮੀ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਰਬਛਪੁੜ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੈ ਅਰਬ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 

ਭਿਗਦੀ ਹੈ । ਚਕਵਾ ਚਕਥੀ । “ਵੜੀਆਂ ਬੱਤਕਾਂ। “ਕਿਨਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ `ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੋਜਣ ਡਾਲ । “ਲੰਪੜੇ । “ਸਾਧੇ ਲਿਆਏ । 



੧! ਗੂਚ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । / ੬੨੩੨” ____ਲੈਲ੨।ਸ੩. 

ਕੀ ਸੇਵਾ । ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਲੋ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭਿ ਪਰ ਹਰਖਾਏ। 
ਪੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩੬॥ ਤਪਤੀ ਨਦੀ ਤੀਰ ਪਰ ਝੇਰਾ। 
ਉਚ ਦਮਦਮਾ ਸੁੰਦਰ ਹੇਰਾ। ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਪੂਭੁ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਸੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾੜਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੩੭॥ ਬਸਤੁ ਸ਼ਸਤ੍ ਸਜਿਕੈ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ। ` 
ਜ਼ੇਵਰ ਜਬਰ ਜ਼ੱਂਬ ਜਿਨ ਜਾਨਾ। ਸਭਾ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਰੀ । ਮਿਲੋ” 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਨਰ ਅਰੁ ਨਾਰੀ ॥੩੮ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਹੋਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ। 
ਸੁਨਹਿੰ ਬਾਕ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰੀ । ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਤ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ । 

ਬਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਹੇਰਾ ॥ ੩੯ ॥ ਬਾਪੀ ਕੂਪ ਤਰੋਵਰ ਭਾਰੇ । ਸੂਰਜ 

ਦੁਹਿਤਾ ਤੀਰ ਉਦਾਰੇ। ਚਢਿ ਕਰਿ ਵਿਚਗਂ , ਇਕ ਸਮ ਅਵਨੀ। 
ਹਰਿਤ ਦੂਰਬਾ ਤੇ ਦੁਤਿ ਰਵਨੀ'।੪੦॥ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਚਦਢਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨ॥ 

ਦੇਸ਼ਨ ਸਭਨਿ ਮਨਾਵਤਿ ਆਨਾ।ਕੋਤਿਕ ਦਜੋਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤਹਿੰ ਰਹੇ । ਕਵਿ 

 ਸੈਭੋਖ ਸਿੰਘ ਜਸ ਕੋ ਕਹੇ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਥੇ ਉਤਰ 
_ਐਨੇ “ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦਤੀਓ ਅੰਸੂ ।। ੨ ॥ 

੩, [ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰ, ਸਾਬੂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਸ਼ਾਹੁਬਹਾਦਰ ਚ ਗਯੋ ਦੱਛਨ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰ। ਜਹਾਂ ਜੇਗ ਨੌਰੇਗ 
ਕਰਿ ਲੋ ਧਨ ਦੋਸ਼ ਉਦਾਰ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਿਖਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਭਾਉ 
ਮਹਾਨਾ । ਹਿਤ ਰਾਖਨ ਬਹੁ ਬਾਰਿ ਬਖਾਨਾਂ । ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ 

ਬਿਨਤੀ । ਪੁਰਿ ਬੁਰਹਾਨ ਬਸੇ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ॥੨॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰੈ 

ਘਨੇਰੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਹਿਂ ਜਾਹਿ ਜੁਗ ਬੇਰੀ'। ਬਡੀ ਆਰਬਲ ਸਾਧੂ 
'ਏਕ। ਬਸਹਿ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸਹਿਤ ਬਿਬੇਕ ॥ ੩॥ ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਸੁਨਯੈਂ 
ਤਿਨ ਕਾਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਯੋ ਮਨਹੁ ਕਿਨ ਆਨਿ । ਤੁਰਤ ਉਠਜੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੋ ਗਯੋ। ਨਦੀ ਤੀਰ ਗੁਰ ਬਿਰ ਜਹਿ ਭਯੋ ॥੪॥ ਸਭਾ ਮੜਾਰ 'ਸਹਾਵਤਿ 
ਐਸੇ(ਕਰਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਨਾਧਿਪਜੈਸੇ । ਦੇਹਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਫੁਲਾ। ਮਨਹੁੰ 
ਅਮਲਤੋਅਮਲੀੜ੍ਹਲਾ।੫॥ਰਿਦੈਅਨੰਦ ਉ£ਗਤਿ ਜੋਵ।ਰੋਮੰਚਤਿ ਸਾਧੂ 
ਤਨ ਹੋਵਾ।ਨੀਠ ਨ!ਠ ਪਾਇਨਿ ਕਹੁ ਭਾਲਤਿ੧ ਭਗਮਗਾਤਿ, ਛੋਲਤਿ; 

੯੬ ੬ 
“ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਰਮਣੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ੨ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗ? ਬ ਨੇ ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ 

ਧਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ- ਲਿਆ ਸੀ । ( ਅ) ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਿਆ ਸੀ । “ਦੋ ਵੇਰੀ ਜਾਕੇ ! 

“ਕੂਬੇਰ । “ਝੂੰਮ ਖਿਆ । $ਸਾਂੰ ਮਸਾਂ ਪੈਰਾਂ ਲੂੰ (ਅੱਗੇ) ਧਰਦਾ ਹੈ । 



ਮੰ ਚਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੬੨੩੩) ਐਨ ੨। ਅੰਬ ਤੋ. _ 
ਦ੍ਰਿਗ ਚਾਲਤਿ'॥੬ਬੈਦਨ ਹੋਰਿ ਦੂਰ-ਹੀ ਰਹਮੋਂਪਰਜੋ ਪਿ੍ਥੀ ਪਰ ਜਨੁ 

ਪਗ ਗਹਜੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕਤਾ ਡਿਗ ਗੁਰ ਦੈਰੀ। ਡੂਰਲ ਉਠਤਿ ਭਏ ਤਿਸ 

ਬੇਰੀ॥੭॥ਗਹਿ ਤੁਜ ਬਲ 2 ਤੁਰੜ ਉਠਾਯੋ । ਅਧਿਕ ਸਖਾ ਲਖ ਗਰੇ 

ਲਗਾਯੋ। ਲਕਾਇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਢਿਗ ਝੈਠਾਰਾ । ਕਰਿ ਆਦਰ ਕੌ ਮਿਦਲ 

` ਉਬਾਰ॥੮॥ “ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਰੀਰ ਆਪ ਕੋ ਅਹੇ ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤਿ ਰਿਦਾ ਦਿਵ 

ਲਹੈ।ਕਾਮ ਫੋਧ ਤੇ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰਾ।ਬਿਨਸ ਗਏ ਕੈਨ ਹਿੰਦੁਖਕਾਰਾ?॥੯॥ 

ਕੋਭਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ । ਨੀਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਹਾਥ 

ਜੋਰਿ ਬੋਲੜੋ “ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਾਮੀ ! ਸਭਿ ਜਾਨਤਿ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੧੦॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਪ ਕੀ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋਵੈ । ਜੜ੍ਹ ਬਿਕਾਰ ਕੀ ਹਉਮੈਂ ਖੋਵੈ । ਤਨ 
; ਹੈੜਾ ਗਾਢੀ ਹੁਇ ਜਾਾਵਦਿ'ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹਿ ਬਿਨਸਹਿ ਤਾਵਦਿਂ ॥੧੧॥ 
ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਗੁੜੇ ਗਾਲੋ । ਭਗਤ ਅ੫ ਕੋ ਰਹੇ 'ਸੁਖਾਲਾਂ । 
ਲਾਗਹਿ ਮਿਸ਼ਟ ਈਸ਼ ਕੋ ਭਾਨਾ । ਲਿਵ ਲਾਂਗੇ ਸਤਿਨਾਮ ਮਹਾਨਾ॥੧੨॥ 
ਤਨ ਹੈਤਾ ਕੌ ਛੋਰਨਿ ਕਰੈ । ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੂਨਾ ਧਰੈ । ਉਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਯ 

ਕੇ ਤਬਿ ਹੁਇ ਜੀਵੈ । ਪ੍ਰਝੂ ਕੌ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਨਿਤ ਪੀਵੈ ॥ ੧੩॥ ਸਕਲ 
ਬਿਕਾਰਨ ਕੋ ਹਦ ਨਾਗ਼ੇਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੱਖ ਪਾਸ।ਪਟਣੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 

ਜਨਮ ਜਥਿ ਭਯੋ । ਬ੍ਹਮਪੁੱਤ ਨਦਿ ਢਿਗ ਸੂਨਿ ਲਾਕੋ॥ ੧੪॥ ਤਬਿ 8 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ“ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਹੁੜੋ ਸੂਖ ਰਾਸ। ਲਖਿ 
ਕੋ ਭਾਵ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੋਨੋ ਬਿਜੈ ਹੁਤੇ ਤਿਸ ਨਾਲਾ ॥. ੧੫ ॥ ਜਨਮ ਆਪ 

ਕੋ ਸੁਨਿ ਹਰਖਾਏ। ਸ਼ੂਤਰੀ ਦੁੰਦਭਿ ਬਹ ਬਜਵਾਏ । ਤੁਪਕ ਤੋਪ ਲਸ਼- 

ਕਰ ਮਹਿ ਸਾਰੀ । ਭਈ ਸ਼ਲਖ ਛੂਟੀ ਇਕਬਾਰੀ ॥ ੧੬ ॥ ਭੁਰਹੀ 
ਰਣਮੰਸੰਘੇ ਭਫ ਢੋਲਾ । ਬਾਜੇ ਪਣਹ ਭਲੋ ਬਡ ਹੌਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗ਼ੁਢ ਤੇਜ਼ ਬਹਾ- 
ਦਰ ਭਾਰੀ । ਉਤਸਵ ਕਰਯੋ ਮਹਾਂ ਤਿਸ ਬਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਆਏ ਮੰਗਤ 
ਜਨ ਸਮੁਦਾਏ । ਗਯੋ ਨ ਛੂਛੋ ਸਭਿ ਧਨ ਪਾਏ । ਨ੍ਰਿਪੁ ਜੁਤਿ ਸਭ ਲਸ਼- 
ਕਰ ਉਤਸਾਹਾਂ । ਦਯੋ ਦਾਨ ਜਸ ਜਸ ਜਿਸ ਪਾਹਾਂ॥ ੧੮ ॥ ਝਬਿ ਮੈਂ ਬੂੜੇ 

ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੇ -ਕਸ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਗੁਨ ਭਾਰੇ ? ਜਿਸ਼ ਜਨਮਤਿ ਬਹੁ 
“ਨੋਣ ਚਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅੱਥਰੂ ਵਗਦੇ ਹਨ । "ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ਼ਕੇ ਬੈਂਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੋ ਗਿਆ। , 
ਬਜਦ ਤਕ । "ਤਦ ਤਕ । ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ.ਚੇ ਅਸ ਸੀ. ਨ 

_ #ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਕ ਐਉਂ ਹੈ/-“ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਤੁ ਘਫ: ਗ਼ਾਕੋ/ਭਾਮ 
ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ 0 

(੬ ਚ ੪੪! - £<.%”" 
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ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੂਰਜ । (੬੨੩੪) ਐਲ ੨। ਅੰਧੂ ੩, _ 

'ਮੰਗਲ ਹੋਵਾ । ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਛਤਿ ਮੁਖ ਜੋਵਾ'-॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਗੁਰੂ 
ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਉਚਾਰਾਂ ।-ਈਸ਼ੁਰ ਆਇਸੁ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਤਿ ਬਿਸ਼ਨ 

ਮਹੈਸ਼ਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਸ਼ੋਸ਼ਾ ॥੨੦॥ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਬਹ 
ਸਾਧੇ। ਧਰਿ ਇਮ ਧਜਾਨ ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧੇ । ਹ੍ਰੈ ਪਰਸਨ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ 
ਪਠਾਲੋ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਤੇ ਇਕ ਸਤ ਪਾਯੋ॥ ੨੧ ॥ ਪਾਛਲ ਹਮਹੁੰ ਆਰ- 

ਬਲ ਆਇ। ਮੈਮਤ ਚਾਲਿਸ ਤੋ ਅਧਿਕਾਇ। ਬਲੀ ਪੁਰਖ, ਲੀਨਸਿ 

ਅਵਤਾਰ। ਕਾਰਜ ਬਡੇਂ ਲੋਹਿ ਇਹ ਸਾਰ ॥ ੨੨॥ ਹਿੰਦ ਪਨੇ ਕੀ ਰਾਖਹਿ 

ਲਾਜ । ਨਾਸ਼ਹਿ ਤੁਰਕਨਿ ਰਾਜ ਸਮਾਜ । ਪੰਥ ਤੀਸਰੋ ਕਰਹਿ ਉਪਾ- 

ਵਨਿ । ਬੈਤ ਉਬਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਗਨ ਘਾਵਨ ॥੨੩॥ ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰ ਜੈਗ 
ਅਖਾੜੇ । ਲਾਖਹੁੰ ਮਾਰਹਿ ਪਵਹਿੰ ਪਵਾੜੇ । ਤੁਰਕ ਪਤੀ ਕੌ ਕਰਿ 

ਸੈਘਾਰ। ਦੱਖਣ ਅਮਇ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ॥ ੨੪ ॥ ਸੁਨਹੁ ਸਾਧ ਤੁਹਿ ਬੈਸ 

ਬਡੈਰੀ। ਫਿਕਹੁ ਕਿਤਹਿ ਤਬਿ ਲੀਜਹਿ ਹੇਰੀ-। ਇਹ ਸਭਿ ਸੁਨਿਕੈ ਤੁਮ 

ਪਿੰਤ ਪਾਸ। ਇਸ ਪਰਿ ਬਸਮੋ ਦਰਸ ਕਰਿ ਆਸ ॥ ੨੫ ॥। ਸਿਮਰਤਿ 

ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਧਾਰਿਅਬਿ ਤੁਮ ਆਏ ਕਰੁਨਾ ਧਾਰਿ। ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ 
ਲੀਨ ਸੁਖਾਰੇ . ਆਏ ਇਤਹੁੰ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰੇ ॥੨੬॥ ਮਮ ਸਮ ਕੀ ਪੁਰ- 
ਵਨ ਕਰਿ ਆਸਾ। ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਪਿਖਿ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਹੋਯੋ। ਤਪ ਜਪ ਅਪਨਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਜੋਯੋ ॥ ੨੭ ॥ ਪੁਰਹੁ 
ਕਾਮਨਾ ਏਕ ਹਮਾਰੀ। ਕਰੋਂ ਅਹਾਰ ਸੁ ਹੇਤੁ ਤੁਮਾਰੀ । ਅਚੀਅਹਿ ਪ੍ਰਾਤ 
ਸਿੰਘ ਲੇ ਸਾਥਾ । ਦੇਖਿ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਥ ॥੨੮॥ ਸੁਨਤਿ ਸਾਧ ਕੇ 
ਬਚ ਹਰਖਾਦ੍ਰ.। “੩ਮ ਸਾਧਨ ਪਰਲੋਕ ਕਮਾਏ । ਮਾਨੁਖ ਭ ਜਨਮ ਕ੍ਰਿਤਾ- 
ਰਥ ਕੀਨੋ । ਫੋਰ ਨ ਫੇਰਾ ਹਇ ਜਗ ਚੀਨੌ ।੨੯॥ਤਜਿ ਬਿਕਾਰ ਉੱਜਲ 
ਮਨ ਕਿਯੋ। ਪੁਨ ਸਤਿਨਾਮ ਰੈਗ ਦਿਢ ਦਿਯੋ । ਉਤਰਹਿ ਨਹਿੰ ਜੁ ਰੈਗ 
ਬਹੁ ਗਾਵੇ। ਹੈ ਨ ਪੁਰਾਤਨਮੰਦਨ ਦਿਨ ਬਾਵੇ॥ ੩੦॥ ਪਭ ਬਸਿ ਕਰਜੋ 
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਿਨ । ਤਿਨ ਕੋ ਕਹੜੋ ਨ ਕਯੋਂ ਹਮ ਮਨੈ।ਯਾਂਤੇ ਨਿਤ ਆਇਸੁ- 
ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕ੍ਯੋਂ ਨ ਆਇ ਤੁਮ ਸਦਨ ਮੜਾਰੀ?॥ ੩੧ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਚ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਗਯੋ ਸੈਤ ਉਰ ਆਨੰਦ ਧੰਰਕੈ । ਘਰ ਮੰਹਿਂ 
ਜਾਇ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਤੂਰਨ । ਨਾਨ ਸੌਜਨ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ॥੩੨॥ਸੂਪਕਾਰ 

੧ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ) ਦਚਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਚਾਹੂਂਦਾ ਹਾਂ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੂਰਜ । (੬੨8੫) ___ ਐਨ ੩। ਅੰ ੪ 

ਬਹੁ ਚਤੁਰ ਲਗਾਏ । ਖਟ ਰਸ ਸ੍ਰਾਦ ਅਨੌਕ ਬਨਾਏ । ਦਧੀ ਦੁਘਧ 

_ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਘਨੋਰੇ । ਤੁਰਸ਼ਾਈ ਜੁਤਿ ਅਸਨ ਬਝੇਰੇ॥੩੩॥ ਡਾਲਿ ਮਸਾਲੇ 

ਜਾਲ ਬਿਸਾਲੇ । ਸ੍ਰਾਦ ਸੁਰੀਧਿਤ ਬਹੁ ਰਸ ਨਾਲੋ । ਸਾਮ ਦਿਵਸ ਜਥਿ 
ਸੂਰਜ ਆਯੋ । ਹੋਤ ਹਕਾਰਨਿ ਸਾਧ ̀ਸਿਧਾਯੋ ॥ ੩੪॥ ਕਰਿ ਖੈਦਨ ਕੌ 

ਤੁਰੰਗ ਚਢਾਏ। ਸੈਗ ਖਾਲਸਾ ਚਲਿ ਸਮੁਦਾਏਅਪਰ ਚਲੋ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਬਰੇ। ਧਾਰਿ ਕਾਮਨਾ ਸਾਧ ਹਕਾਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਗ! 

ਹੋਈ। ਪਰਿ ਜਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਸਭਿ ਕੋਈ। ਸਤਿਮੈਗਤ ਭਾ ਮੇਲ ਬਿਸ਼ਾਲਾ। 
ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਾਲਾ ॥ ੩੬ ॥ ਅਨਿਕ ਪੰਕਤਾਂ ਕਰਿ ਬੈਠਾਈ । 
ਚੌਂਕੀ ਬੀਚ ਬਿਸਾਲ ਡਸਾਈ । ਛਾਦੀ ਬਿਸਦ ਬਸਤ੍ਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਸਾਦਰ 
ਤਹਿਂ ਬੈਠਾਰੇ ਨਾਬ ॥ ੩੭ ॥ ਬਾਲ ਬਿਸਾਲ ਪਰੋਸਿ ਉਤਾਲਾ। ਆਦਿ 
ੜਿਹਾਵਲ ਜਿਨ ਰਸ ਜਾਲਾ । ਧਰਜੋ ਪੁਭੂ ਕੇ ਆਨਿ ਅਗਾਰੀ । ਸੀਤ 
_ਸਰੀਧਤਿ ਦੇ ਕਰਿ ਬਾਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਸਭਿ ਪੰਕੜਿ ਕੋ ਪਰੁਸਨਿਹਾਰੇ । 

_, ਤੁਰਨ ਦਏ ਪਰੋਸਿ ਅਹਾਰੇ। ਅਚਵਨਿ ਲਗੈ ਕੌਰ ਮੁਖ ਪਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ 
ਸ੍ਰਾਦਲ ਅੰਚ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ॥੩੯॥ ਕਰਜੋ ਸਰਾਹਨ ਬਿਬਿਧ ਅਹਾਰਾ । ਸਭਿ 
ਤ੍ਿਖਤੇ ਲੋ ਸ੍ਰਾਦ ਉਦਾਰਾ । ਪੁਰਿ ਜਨ ਭਨਹਿਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕਈ ਬਾਰ। ਭਏ 
ਅਹਾਰ ਨ ਸ੍ਰਾਦ ਉਦਾਰ ॥ ੪੦ ॥ ਪੈਨ ਸਾਧ ਜਿਨ ਕਿਯ ਅਸ ਮੇਲ । 
ਕਰਕੋ ਅਸਨਿ ਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦਨਿ ਮੇਲਿਮਚੁਰਾਕਰੇ ਪ੍੍ਭੁ ਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ'।ਦੀਨ 
ਹੋਇ ਪਾਇਨਿ ਲਪਟਾਯੋ॥ ੪੧ ॥ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਜਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ । 

ਦੇਕ ਆਤਮਾ ਪਿਖਤੋ ਜਹਾਨ । ਉਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਇ/ਥਿਰਿ ਪ੍ਰਧੀਕ 
ਪਰ ਹੁਇ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ 
'ਸਾਧਾੰ ਪ੍ਰੈਗ ਬਕਨਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅੰਸੂ ।। ੩ ॥ 

8. [ਨਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ । ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੋ] । 
_ਦੋ੮ਰਾ ॥ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਤਿ ਭੀ ਤਬਿ ਕਾਸਦ ਦੁਇ ਆਇ । ਲਿਖਾ 
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੁ-ਨੇ ਗੁਰ ; ਨਿਕਟ ਪਠਾਇ ॥ ੧॥ ਬੈਂਤ ॥ ਲਿਖਜੋ ਸ਼ੌਕ 
ਨਾਮਾ” ਪਦਿਜੈ ਦਰਸ ਆਈ । ਮਹਾਂ ਪੀਰ ਮੇਰੇ!ਇਹੀ ਬਾਤ ਭਾਈ.ਤੁਮਾਰੀ 

` ਮਿਹਰ ਤੇ ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਹੋਵਾ । ਜਹਾਂਨੈ ਕਿ ਮਯਾਨੈ ਮਠਿੰਦੇ ਨ ਦੋਵਾਂ॥੨॥ 
ਕਰੋ ਰੈਕ ਰਾਵੈ ਨ ਲਾਰੈ ਅਵਾਰਾ । ਦਿਲਾਹੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸੋ ਤਮਹਿਂ ਫ਼ਜ਼ਲ 
"(ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਚੁਲਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਤਾੰ ਪਾਸ-ਆਇਆਂ ਤੇ''। "ਪ੍ਰੰਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਖਤ, ਪ੍ਰੇਮ 
ਪੱ ਆਪ ਦੇ) ਮੰਦੇ ਰਗ) ਜਨਨਕਚ ਜਾ (ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 



ਅਲ 

ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ___(੬3੩੬) . __ਸੈਨ੨। ਸੰਧੂ ਬੇ, 

ਧਾਗਾਂ ।ਬਡੀ ਬੋਰ ਬੀਤੀ ਪਿਛਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਸੈਗਤੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੰ 
ਲਹੇ ਹੋ ॥੩॥ ਕਿ ਤਾਲਬ ਪਿਖੋਂ ਮੈਂ ਵਿਵਾਰੈ ਤੁਮਾਰ। ਨਹੀਂ' ਦੇਰਿਕੀਜੈ “ 
ਲਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਜਾਰਾ”। ਸੁਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਢੇਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਾਈ । ਪਰੇ ਜ਼ੀਨ 
ਘੋਰਾਨ ਪੈ ਬੇਗਵਾਈ" ॥੪॥ ਤੌਪਈ ॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ ਰੁਖਸਦ ਹ੍ੈ ਕੈ। 
ਅਪਨੇ ਜਾਨ੍ਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਵੈਕੈ । ਹਯ'ਅਰੋਹਿ ਕਰਿ ਮਾਰਗ ਪਜਾਨੇ। ਸੋਗ 
ਖਾਲਸਾਂ ਚਲੋ ਸੁਜਾਨੇ ॥੫੫ ਪੰਥ ਉਲੌਘਡਿ ਪਹੁੰਦੇ ਜਾਇ । ਜਹਾਂ ਹੁਤੇ 
ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਆਗੇ ਸ਼ਾਹੁ ਚਢਜੋ ਬਡ "3 । ਜਾਤਿ ਕਹੂੰ ਸੈਗ 
ਮਾਨਵ ਬੋਰੇ ॥੬। ਔਚਕ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਵਾਰੀ । ਭਈ ਰੋਬਰੋਕਾਰ 
ਅਗਾਰੀ#। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ।ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਤਿ ਪ੍ਰੋਮਬਢਾਯੋ॥ 
੭॥ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਬਿਗਸੇ ਦ੍ਰਿਗ ਅਰਬਿੰਦ ਬਡੇਰੇ ॥ 
-ਭਲੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਏ। ਲਖਿ ਮੁਰੀਦ ਸਮ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ-॥੦॥ _ 

“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ! ਬਹੁਤੇ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਵੜ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਢਿਸ਼ਿ ਮਨ ਲਾਏ। 
ਭਲੋ ਸਥਲ ੫ਿਖਿ ਕੀਜੈ ਭੇਰਾਂ । ਕਰਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਪਨੋ ਚੈਰਾ” ॥ ੯ ॥ 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸੈਗਤਿ ਹੁਤੀ ਮਹਾਨੀ। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੈਮ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਖੇ । ਹਮ ਬਹੁ ਬਾਰਿ ਚਲਨ ਕੌ ਭਾਖੇ ॥ 
੧੦॥ ਹੁਤੋ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਨ ਮਨ ਤੇ।ਕਰਯੋ ਭਾਉ ਤਿਨ ਰਖੇ ਚਢਨ ਤੋ'। 
ਇਮ ਕਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਦੀਨਿ । ਹੇਰਿ ਸਥਲ ਸ਼ੁਭ ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ॥੧੧॥ 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਬਿਬਿਧ ਬਨਾਈ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । 

ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਕੂਚ ਕਰਿ ਚਲੋ । ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਲੋ ॥ ੧੨ ॥ 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਗਨ ਸ਼ਕਾਮ ਵਰਨ ਕੇ । ਇਕ ਸਾਰੀ” ਲੈ ਊਪਰ ਤਨ ਕੇ । 
ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਬੋਲਨਿ ਬੇਸ। ਰੀਤਿ ਔਰ ਕੇ ਪਿਖਤਿ ਸੁ ਦੇਸ਼” ॥੧੩॥ 

ਪੂਨਾ ਨਗਰ ਨਾਗਪੁਰਿ ਕੇਰੇ। ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਦੇ ਭੇਟ ਅਗੇਗਵਿੱਤੜਾਦਿਕ 
ਜੋਤੇ ਤਹਿ ਰਾਜ। ਲਸ਼ਕਰ ਹੇਰੇ ਡਰ ਉਪਰਾਜੇ ॥ ੧੪॥ ਮਿਲਹਿਂ ਸ਼ਾਹੁ 

੧(ਜੋ) ਤੁਸਾਂ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ । [ਆ,ਇਲਾਹੀ=ਰੱਬ । ਫਜ਼ਲ=ਕਿਪਾ। 
੨ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਕਿ”। ੧ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਮ ਨੂੰ ਲਖ ਲਓ । (%) ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲਘ 
ਕੇ (ਹੁਣ) ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ । “ਛੇਤੀ । ਅ/ਤੇਜ਼ । “ਘੋੜੇ । $ਅੱਗੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਈ[ਫਾ:; ਰੂਬਕਾਰ= 

ਸਾਮ੍ਹਣੇ | । “ਸੜੀ=ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਤੀ ਜੋ. ਤੇੜ ਤੇ ਉਪਰ ਨੂੰ -ਕੱਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । [ਸੈਸਾ, 
ਸ਼ਾਟੀ]। “ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਸਦੇ ਹਨ । 



॥੧ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਗਜ । (੬੨੩੭) ਐਲ ੨। ਲੀ ੪. 

ਅਪਨਧੋ ਜਨਾਇ" । ਗਜ ਬਾਜੀ ਧਨ ਬਹੁ ਅਰਪਾਇ। ਗਿਰਵਰ 
ਕਾਨਨ ਉਲੰਘਤਿ ਗਏ। ਪਰਿਨਿ ਗਰਾਮ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਭਏ ॥੧੫॥ ਕਿਸ 
ਵਿ ਕੀ ਵਨਲੀ ਕਹਿ ਕਹੀਇ। ਜ਼ਥਣਾ ਚਾਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਿਨ ਲਹੀਏ। 
ਬਾਪੀ ਕੂਪ ਬਾਗ਼ ਫੁਲਵਾਰੀ । ਨਾਲਕੋਲ ਕੋਲਾ ਰੁ ਸੁਪਾਰੀ ॥੧੬॥ ਬਿਸ- 
ਮਤਿ ਨਗਰ ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਨਿਕਟ ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਲਾ । 
ਆਠ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਕੀਨ ਮੁਕਾਮੁ । ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖਹਿ ਤਮਾਮੂ ॥ 
੧੭॥ ਅਠਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਧਰੈਤੋ । 
ਦੂਰ ਕਿ ਨੋਰ ਸੁਨਹਿਂ ਗੁਰ ਆਏ । ਸਿਖ ਜੋ ਹੁਤੇ ਆਨਿ ਦਰਸਾਏ।੧੮॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਲੈ ਦਰਬ । ਮਹਿਪਾਲਕ ਬਸਿ ਕਰਿਕੈ ਸਰਬ । ਕਰੜਿ 
ਕਚ ਪੁਨ ਗਮਨਹਿ ਡੇਰਾ । ਉਤਰਹਿ ਨਿਸ ਕੋ, ਚਲਹਿ ਸੁਬੇਰਾ॥੧੯॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਚਲੋ । ਨਦੀ ਗੁਦਾਵਰਿ ਕੇ ਤਟ ਭਲੋ। ਤਹਾਂ 
_ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲ ਕਾਰੇ। ਕਰੇ ਸਿਵਰ ਸਭਿਹ੍ੰਠਿ ਕਿਨਾਰੇ ॥੨੦॥ ਨਗਰ 
-ਨਦੇੜ ਬਸੈਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਰਹੋ' ਧਨੀ ਨਰ ਜਾਲਾ।ਆਦਿਪੁਰੀ 
ਸਤਿਜੁਗ ਤੇ ਬਸੀ । ਦਰਬ ਅਧਿਕ ਤੇ ਦੀਰਘ ਲਸੀ ॥ ੨੧॥ ਤਾਨੋਂ 
ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿ ਕਰਿਜੋਰਾ”। ਪੀਛੇ ਤਹਾਂ ਜੁ ਸੂਬਾ ਛੋਰ । ਸੁਨਜੋ ਸ਼ਾਹ ਕੋ 
ਆਵਨ ਜਬੈ।ਮਿਲਿਬੇ ਹੇਤ ਤਾਰ ਹੁਇ ਤਬੈ ॥੨੨॥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੁਰੈਗੈ ਕੀ 

ਬਡ ਮਾਇਆ। ਸੋਲੋ ਕਰਿ ਤੁਰਨ ਹੀ ਆਝਿਆ। ਵੇ ਕਾਰ ਮਿਲਰੋ ਸਾਹ 
ਕੇ ਸਾਬਸਨਿ ਸੁਨਿ ਅਪਰ ਆਇੰ ਪਰਿ ਨਾਬ“॥੨੩॥ ਬਿਦਤਾ ਹੈਦਰਾ- 
ਬਾਦ ਉਦਾਰਾ । ਮੁੰਗੀ ਪਟਣਆਂਦਿ ਧਨ ਭਾਰਾ । ਦੇ ਕਰਿ ਮਿਲੋ 
ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹੂਉਤਰਿ ਪਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਮਾਂਹੂ? ॥੨੪॥ ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 
ਦੋਸ਼ ਰੁ ਨਗਰੀ । ਗਿਨ ਕਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਯਹਿ ਸਗਰੀ । ਦੂਰ ਨਿੰਕਣ 
ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਤੇ ਆਏ। ਦੇ ਦੇ ਦਰਬ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥੨੫॥ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ 
ਕਰਿ ਖਿਤ ਤੇ ਘਨੋ। ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਜਗ ਮਹਿ ਭਠੋ । ਅਰਯੋ ਨ ਕੋਈ 
ਮਿਲੋਂ ਅਗਾਰੀ । ਦੇ ਕਰਿ ਭੇਟ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥ ੨੬॥ ਨਗਰ ਨਦੇੜ 
ਵਹਿਰ ਕੀ ਬਾਈ' । ਉਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ̀_ਅਪਨਾਈਂ । ਅਹੈ ਪੁਰਾਤਨਿ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ (ਆਦਿਕ) ਦੱਮਕ “ਰਤੇ ਵਚਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । “ਸਵੇਰੇ ਬਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । 
ਪਪੂਰੀਆੰ ਦੇ ਰਾਜੇ । ੬ਮੁੰਗਾ ਪਟਮ ਮਦਰਾਸ ਹਾਤੇ ਦਾ ਇਕ ਨਗਰ ਹੈ .! ?(ਸੂਬੇ) ਲਸ਼ਕਰ 

ਵਿਚ ਉਤਰ ਪਏ । ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ । (ਅ) ਆਪਣੀ ਜਾਣਕੇ । _ ”ਪਾ:-ਬਿਦਰ । 
“ਆ 



` ਪ੍ਰ ਗੁਰ ੫#੫ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੬੨੬੮ ) `.%੦੨।੩੩. - 

ਭੂਮ ਹਮਾਰੀ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਬਿਦਾਰੀ" ॥੨੭॥ ਹੁਤੋ ਮੁਗ਼ਲ ਪੁਰਿ 
ਮਹਿ ਸੋ ਬਸੈ'। ਥਲ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤਿਸ ਕੌ ਲਸੈ'। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕੌ 
ਕਿਯ ਝਗਰਾ । “ਇਸ ਕੌ" ਜਾਨਡਿ ਹੈ ਪੁਰਿ ਸਗਰਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਅਬਿ ਜੇ 
ਬਲ ਕਰਿ ਲੈ ਹੈ ਡੀਨ । ਸੁਤ ਪੋਤੇ ਅਪਨੀ ਲੋ' ਚੀਨ”। ਵਿੱਤਕਾਵਿਕ 
ਝਗਰਾਂ ਬਹੁ ਕਯੋ । ਸ਼ਾਹੁ ਬਹਾਦਰ ਲਗਿ ਚਲਿ ਗ੧॥ ੨੯ ॥ ਸ਼ੀ ਪੂਤੁ 
ਕਹਿ “ਹਮਰੋ ਦਿਸਬਾਨ । ਇਸ ਕੋ ਮਾਲਕ ਅਹੈ ਨ ਆਨ”। ਮੁਗ਼ਲ ਭਨੰ 
ਪਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮੇਰਾ । ਨਹੀਂ' ਦੁਰਜੋ, ਪੁਰਿ ਲਖਹਿ ਬਡੇਰਾ” ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਸੈ ਭਯੋ 

ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਆਇ :-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੂਰ ਨ ਕਹੈਂ ਕਦਾਇ । ਢਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਅਹੈ 
ਹਮਾਰੋ । ਨਗਰ ਸ਼ਾਹਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਉਚਾਰੋ-॥੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਹਿ ਬਿਨੰ 
ਪਠਾਈ।“ਸਭਿ ਰਾਵਰ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਬਾਂਝੂੀ । ਜੇ ਇਸ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਧਰੋ। 
ਕੋ ਇਕ ਪਤਾ ਦਿਖਾਵਨਿ ਕਰੋ ॥ ੩੨ ॥ ਹੋਇ ਆਪ ਕੀ ਤੋਂ ਥਿਰ ਸਾਚੀ । 
ਪੁਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨ ਬਾਦ ਉਬਾਂਚੀ । ਜੇ ਬਲ ਕਰਿ ਛੀਨਹੁ ਇਸ ਕੇਰੀ । 

ਮੈਂ ਬ੍ਰਕੋਂ ਬਰਜੋਂ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥ ੩੩॥ ਜੀਵਤਿ ਰਹੈ ਅਹੈ ਬਲ ਜਾਵਦ । 
ਕੋ ਨਹਿ ਝਗਰਿ ਸਕੈਗੋ ਤਾਵਦ । ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਉਠਿ ਪਰਿ ਹੈ ਬਾਦ । ਯਾਂ 
ਤੇ ਜਾਨਹੁ ਬੇ ਬੁਨਿਯਾਦ'॥ ੩੪ ॥ ਜਥਾ.ਨਗਰ ਕੋ ਮੁਜ਼ਲ ਉਗਾਹਿ । 

ਗ੍ਰਹਿ ਬਤਾਵਨ-ਹੈ ਇਸ ਪਾਹਿ- ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਕਿਛ ਪਤਾ ਬਤਾਵਹੁ । ਜੁੜਿ 
ਬਨਿਯਾਦ ਧਰਾ ਕਹੁ ਪਾਵਹੁ ॥ ੩੫ ॥ ਬਹੁਰ ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵਨਿ ਕੌਨ।ਦੇਖਿ _ 

ਉਗਾਹੀ ਧਾਰੈਂ ਮੌਨ'। ਬਾਤ ਯਥਾਰਥ ਜਥਹਿ ਸੁਨਾਈ। ਮਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤਬਹਿ ਅਲਾਈ ॥ ੩੬ ॥ “ਮੁਗ਼ਲ ਨਗਰ ਕੇ ਮੁਖਿ! ਲੋ ਆਵੈ । ਕਾਜ਼ੀ 

ਮੁਵਤੀ” ਸਕਲ ਮਿਲਾਵੈ । ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਉਮਰਾਵ. ਪਠਾਵਹੁ । ਝਗਰਾ 

ਧਰ ਕੋ ਅਖਿਲ ਮਿਟਾਵਹੁ ॥੩੭ ॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਸਕੀ ਹੁਇ ਦੀਜੇ । ਕਹੈ 

ਜੁ ਕੂਰ ਹਟਾਵਨਿ ਕੀਜੈ” । ਬਾਕ ਜਘਾਰਥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। ਇਕਠੇ ਕੀਨੋ 

ਮਨੂਜ ਘਨੇਰੇ ॥ ੩੮ ॥ ਨਰ, ਪੁਰਿ ਕੇ ਪਰਧਾਨ ਪਠਾਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟ- 

ਵਰਤੀ ਸਖ਼ੁਵਾਏ। ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਆਂਏ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਂਹੁ 

"ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕੇ ਭੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ । “ਇਕ ਮੁਜਲ 

ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ । <ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਸੀ । ਏਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ । “(ਹੁਣ 'ਦਾ 

ਕਬਜ਼ਾ) ਬੇ ਬੁਨਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । (%) ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਵੰਮੁਯੀਏ । 

?ਫਤਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਕਾਜੀ ਫਾ ਵਤਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਨਨ । ਵਿ 



॥੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸਰਜ । (੬੧੩੯) ਐਨ ੨। ਅਸੂ ੫. 

. ਤਗੀਦ ਪਠਾਏ ॥ ੩੯॥ ਬੈਠੇ ਆਇ ਅਖਿਲ ਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੁਗ਼ਲ ਨ 
ਬਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। “ਪੁਸ਼ਟੇਨੀ ਇਹ ਥਾਨ ਹਮਾਰਾ । ਜਾਨਤਿ ਗਿਰਦਨਵਾ” 
ਇਤ ਸਾਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਬੂੜਿ ਲੇਹੁ ਸਭਿ ਕੋ ਇਸ ਠੌਰੀ। ਜੋ ਛੀਨਤਿ ਕਰਿ 
ਸੀਨ ਜ਼ੋਰੀ । ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ । ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹ ਸਕਲ ਹੀ 
ਥਾਂਇ!॥ 8੧ ॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । “ਲਾਖਹੁੰ ਬਰਖਨ 
ਕੋ ਇਹ ਥਨਾਂ । ਰਹੇ ਸੈਭਾਲਤਿ ਅਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਜਬਿ ਕਿਤਹੂੰ ਕਰਿ ਗਏ 
ਕਿਨਾਰਾ ॥੪੨॥ ਲੇਕਰਿ ਅਪਰ ਸੁ ਮਾਲਿਕ ਬਨਜੋਂ । ਆਸ਼ਰਮ ਬਡੋ ਪੁਰਾ- 
ਤਨ ਬਨੋਂ । ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਪਰ ਆਵੈ। ਤੋਂ ਹਮ ਸੱਭ ਕੌ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਢਿਖਾਵੈਂ ॥ ੪੩॥ ਜਹਿੰ ਭੋਰਾ ਤਹਿ ਖੋਦਨ ਲਾਏ। ਕੋੜਿਕ ਨੀਚੇ ਥਲ 
ਖਨਵਾਏ । ਨਿਕਸੜੋ ਤਹਾਂ ਕਸਮ ਕੋ ਢੇਰਾ । ਜਹਿ ਆਸਨ ਬੋ ਪਰੜੋ 
ਬਡੇਰਾ॥ ੪੪॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਕੁ ਭਨਜੋਂ “ਔਰ ਖਨਿ ਲੀਜੈ । ਕਰਮੰਡਲ, ਮਾਲਾ 
ਦਿਖਰੀਜੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜਿਸ ਤਨ ਮਹਿੰ ਨਾਮੂ। ਕਰੇ ਤੀਬ੍ਰ ਤ੫ ਤਬਿ 
ਅਭਿਰਾਮ॥੪੫॥ ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਇਸ ਥਲ ਬਸਿਕੌ । ਮੈਕਟ ਸਹੇ ਸਕਲ 
ਤਨ ਕਸ ਕੈ ਪੁਨ ਕੁਛ ਖੋਦੀ ਅਪਰ ਅਗਾਰੀ । ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਤਬਹਿ - 
ਨਿਹਾਰੀ ॥੪੬॥ ਤਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਸਨ ਪਰਜੋ । ਹੋਇ ਪੁਰਾਤਨ” ਨਾਂਹਿਨ 
ਗਰਯੋ। ਕਰਮੰਡਲ ਤੁੰਬੇ ਕੋ ਹੋਰਾ। ਤਿਮ ਹੀ ਪਰੜੋ ਮਹਾਂ ਤ੫ ਕੋਰਾ ॥੪੭॥ 
ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਪਿਖਿ ਕੈ ਸਮੁਦਾਂਈ । ਪੈਠ ਪੈਨ ਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਅਲਾਈ। 
ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਸਭਿ ਕੈਰੀ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਦ ਪਰ ਤਿਸ ਬੈਰੀ ॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉਤਰ ਐਨੇ 'ਚਿੰਨ੍ਹ੍ ਦਿਖਾਵਨ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਲੰ 
ਨਾਮ ਚਤੁਰਥੋ ਅੰਜੂ ॥ ਬ ॥ 

੫. [ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ । ਬੈਦਾ ਮਿਲਾਪ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾ ਢਿਖਾਇ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੌ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ । “ਇਕ 

ਜੋਜਨ ਲਗਿ ਭੂਮਕਾ ਤਪਹਿੰ ਤਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧ ॥ ਢੌਪਈ॥ ਸਿਖ ਹਮਰੇ 

ਕੀਰਨ” ਦਿਸ ਬਾਨ । ਇਸ ਥਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹਤੋ ਮਹਾਨ । ਜਹਾਂ ਖਨੜੋ 
ਗਨ ਭਸਮ ਨਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਬੈਠੇ ਆਸਨ ਥਿਰ ਕਾਰੀ॥ ੨॥ ਸਭਿ ਕੋ 

ਪਤਾ ਦਿਖਾਵਨ ਠਾਨਾਂ । ਅਬਿ ਤੋ ਹਮਰੋ ਭਯੋ ਸਥਾਨਾ । ਤਊ ਮੇਲ ਇਸ 

`ਦੋੜਿ ਮੁਗ਼ਲ ਕੋ। ਲੋ ਕਰਿ ਢਾਵਾ ਹਰਹਿ ਸਥਲ ਕੌ ੩॥ ਕਰੀ ਬਿਛਾ- 

ਵਨਿ ਗਨ ਦੀਨਾਰ । ਜਹੈ ਲਗਿ ਹੈ ਅਬਿਲੋਂ ਦਰਬਾਰ । ਮੁਗਲ ਹਰਖ 
"ਭਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ । "ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀ । “ਪੂਰਨ ਸੀ। 
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ਕਰਿ ਮੁਹਰ ਸੁ ਲੀਨੀ। ਬਾਕ ਨ ਫੁਰਜੋ ਮੌਨ ਮੁਖ ਕੀਨੀ ॥ ੪ ॥ ਬੈਖਤ" 

ਚਿਸ ਕਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾਯੋ। ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮਾਂ ਸਕਲ ਸਨਾਯੋ । ਸਭਿ ਕੀ ਉਪਰ 

ਪਰੀ ਉਗਾਹੀ। “ਇਸ ਕੋ ਬੈਸ ਨ ਬਾਦ ਉਠਾਹੀ?॥ ੫ ॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰਿ 
ਸਭਿ ਚਲਿ ਗਏ । ਸ਼ਾਂਹ ਸਮੀਪ ਬਖਾਨਤਿ ਭਏ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਆਨੰਦ 

ਬਿਸਖ਼ਾਯੋ । ਅਪਨੋ ਕਾਗਦ ਲਿਖਜੋ ਪਠਾਯੋ/੬/ਇਕ ਜੋਜਨ ਲਗਿ ਗੁਰੂ 
ਸਥਾਨਾ।ਕੋ ਨ ਕਰੈ ਦਾਵਾ ਲਿਹੁ ਜਾਨਾ। ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭੀ ਗਾਬਾ। 
ਛਛੂਮਿ ਮੋਲ ਲੀਨਸਿ ਗੁਰ ਨਾਥਾ ॥ 7 ॥ ਡੈਰਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ੍ਮਾਯੋ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅਖੇਰ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਚਿ ਗਏ 
ਅਖੇਰਾ । ਆਸ਼੍ਹਮ ਪਿਖਜੋ ਬਿਰਾਗੀ ਕੇਰਾ ॥ ੮ ॥ ਗਯੋ ਸਾਧ ਕਿਤ ਅਪਰ 
ਸਥਾਨਾਂ । ਹੇਰਿ ਛਾਂਗ ਤਿਸ ਪੁਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾਂ । ਕਰਿ ਝਟਕਾ ਰਿੰਧਵਾਇ ਸੁ 
ਖਾਯਾ । ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਘਨ ਤਰੁ ਛਾਯਾ ॥ ੯ ॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮੇ' ਮਹਿੰ ਅੰਤਰ 
ਗਏ। ਸੈਂਦਰ ਬਲ ਅਵਿਲੌਂਕਤਿ ਭਏ ।.ਏਕ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਯਕ ਡਸਾਯੋ । 
ਆਸਤਰਨ ਸਿਤ ਤੋ ਸ਼ੁਭ ਛਾਯੋ ॥੧੦॥ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਗੁਸਾਈ 

ਕੋਤਿਕ ਸਮੇਂ ਬਿਤਜੋ ਤਿਸ ਬਾਈ। ਇਕ ਚੇਲਾ ਅਵਿਲੋਕਿ ਪਲਾਯੋ। ਜਹਾਂ 
ਸਾਧ ਤਹਿ ਜਾਇ ਸੁਨਾਯੋ॥੧੧॥ “ਇਹਾਂ ਵਹਿਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ ? ਡੇਰੇ 

'ਬਿਥੇ ਭਯੋ ਉਤਪਾਤ । ਕੋ ਇਕ ਪੁਰਖ ਤੇਜ ਬਡ ਧਾਰੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਛਾਂਗ 
ਹਤਿ ਕੀਨ ਅਹਾਰੀ ॥ ੧੨ ॥ ਤਿਹ ਬਿਲੋਕਿ ਹਮ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ । ਕੀਨਸਿ 
ਖਾਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹਿੰ ਲਹੇ । ਪੁਨ ਸਥਾਨ ਅੰਤਰ ਗਮਨਾਯੋ । ਹਮ ਲੋ ਕਰਿ 

ਤੁਮ ਨਾਮ ਹਣਾਯੋ ॥ ੧੩ ॥ ਬਰਜਜੋ ਰਹਜੋ ਨ; ਪਹੂੰਚਯੋ ਤਹਾਂ । ਬਿਸਦ 

ਸੇਜ ਰਾਵਰ ਕੀਂ ਜਹਾਂ । ਮਾਨੀ ਸ਼ੈਕ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਕੌਸੇ । ਤਿਸ ਪ੍ਰਈਕ ਕੇ 
ਊਪਰ ਬੈਸੇ? ॥ ੧੪ ॥ ਮਾਧੋਦਾਸ' ਸ਼ੁਨਤਿ ਰਿਸ ਠਾਨੀ। “ਕੋ ਐਸੋ ਜਗ 

“ਬੈਨਾਮਾ। ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਦੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ 

ਆਚਰਨ (ਇਖਲਾਕ) ਦੀ ਮਹਾਨ ਉੱਚਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਦੇ ਘਾਹ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ਜੈਗ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਦੈ' 

ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਓਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ` ਹੋਏ । ਪਹਿਲ ਕੰਮਿਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ.ਨਾ_ਮਿਲੋ 

ਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ।'ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਿਵਾਜ 

ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੈ । 
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ਪੁਰਖ ਗੁਮਾਨੀਿਕ ਤੋਂ ਨੰਹੀਂ ਸਾਧੁ ਲਖਿ ਟਰਕੋ । ਦੁਤੀਏ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤਿ 

ਕਰਿ ਭਰਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਤ੍ਰਿੜੀਏ ਨਹੀਂ ਸੱਥ ਅਸ ਕੋਈ । ਗਿਰਿਹਸਤੀ ਅਹੈ 

ਸ਼ਸਤ੍ ਧਰਿ ਸੋਈ” । ਪਠੋਕੈ ਬੀਰ" ਇਕ £ਦੇਹੁ ਸਜ਼ਾਦ । ਸਿਹਜਾਂ ਤੇ 

ਮਾਰਹੁ ਉਲਟਾਇ॥੧੬॥ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਹਤ ਨਹਿ ਰਹੈ । ਆਗੇ ਪਿਖਿ 

ਸਗਰੇ ਡਰ ਲਹੈਂ । ਸਾਂਧ-ਅਵੱਗਜਾਂ ਕਰੈ ਨ ਕੋਈ । ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਸਹਿ 

ਸੈਕਟ ਸੋਈ! ॥੧੭॥ ਸੁਨਤਿ ਬੀਰ ਤੂਰਨ ਹੀ ਧਾਯੋ/ਜਜੋਂ ਧਨ ਤੇ ਕਿਨ 

ਬਾਨ ਚਲਾਯੋ।ਆਇ ਉਠਾਵਨ ਲਾਗਸਿ ਪਾਵਾਂ । ਕਰਯੋ ਓਜ ਨਹਿ 

ਤਊ ਉਠਾਵਾ ॥੧੮॥ ਦੁਤਿਯ ਬੀਰ ਤਬਿ ਸਾਧ ਪਠਾਯੋ। ਢਾਹਤਿ ਹੈ ਪਰ- 

ਬਕ ਉਠਾਯੋ । ਦੋਨਹੁਂ ਪਾਵੈ' ਪਰ ਦੈ ਤੀਰ । ਗੁਰੂ ਖੁਭਾਇ ਸ਼ਰੇ ਜੁਤਿ ਧੀਰ 

॥੧੯॥ ਬੀਰਨ ਮਹਿ ਏਤਿਕ ਬਲ ਕਹਾਂ । ਖਾਣ ਉਠਾਇ ਸੁ ਪਲਟਹਿੰ 

ਤਹਾਂਜਾਨ ਸਾਧ-ਨ ਜੁਗ ਤੇ ਹਾਲਾਂ!੍ਰੋ ਹੈ ਕੋਊ ਪੁਰਖ ਬਿਸਾਂਲ-॥੨੦॥ 

ਤਿ੍ਤੀ ਪਠਜੋ, ਪੁਨ ਚਾਰਹੁੰ ਆਵੇ । ਲਾਢਿ ਰੰਹੇ ਬਲ ਨਹਿ ਉਲਣਾਏ । 

ਢਾਰਹੇ ਪਾਵੋਂ ਪਰ ਸਰ ਚਾਂਰ । ਕਰੇ 'ਟਕਾਵਨਿ ਭਾਰ ਉਦਾਰ॥੨੧॥ ਜਬਿ 

-ਨਹਿੰ ਉਲਟਕੋ ਬੀਰਨ ਜਾਨੀ । ਤਰੇ ਧਸਾਵਨ” ਲਰੈ ਮਹਾਨੀ । ਜਬਿ 

ਚਾਰਹੁੰ ਰਿਸ ਤੇ ਬਲ ਕੀਨਿ । ਹਲੀ ਖਾਟ, ਚਾਲੀ ਤਰ; ਚੀਨ”
 ॥੨੨॥ . 

ਪਾਵੇ ਲਗੀ ਧਸਨ ਜਬਿ ਹੇਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । “ਕਾਸ
਼ਟ ! 

ਕੁਛ ਹਮ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਬੈਰਾ । ਧਰਨੀ ਧਸਤਿ; ਨ ਰਹਤਿ ਉਚੇਰਾ ?
2੨੩॥ 

ਹਾਬ ਪਾਇ ਕਰਿ” ਖਾਫ ਫਿਕਾਈ । ਭਈ ਅਕਾਰਬ ਅਜ਼ਮਤਿ ਲਾਈ"। 

ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁ ਬਡੇ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਮਾਧੋਦਾਸ ਖੋਇ ਅਹੈਕ
ਾਰਾ ॥ ੨੪ ॥ ਹ੍ਰੈ 

ਕਰਿ ਦੀਨ ਤਬੈ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ । ਬੈਦਨ 

ਕਰੀ ਰਹੋ ਕਰ ਜੋਰਿ। ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀ ਓਰ ॥ ੨੫ ॥ ਬੂਝਯੋ 

ਪ੍ਭੂ“ਕੌਨ ਤੂੰ ਅਹੈਂ?ਇਸ ਬਲ ਮਹਿ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਰਹੈਂ?? “ਇਹ ਮਮ ਗੁਰ 

ਕੌ ਆਸ਼੍ਮ ਭਾਰੀ । ਢਿਰੈਕਾਲ ਤਪ ਕੀਨਿ ਅਚਾਰੀ ॥ ੨੬॥ ਤਿਸ ਪੀਛੇ 

ਮੇਂ ਇਸ ਥਲ ਬਾਸਾਂ। ਰਹੋਂ ਏਕਾ ਭਾਵਹਿ ਤਪ ਰਾਸਾ'।ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ ਰ੍ 

€ਭੋਹਿ ਗੁਰ_ਕਹਾਂ। ਮਰਿ ਕਰਿ ਪਹੁੰਢਕੋਜਾਨਹਿੰ ਤਹਾਂ ॥ ੨੭ ॥ ਜਿਸ ਭਰ- 

੧ਗੁਪਤ ਵਕਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰਾਦ ਹੈ, ਮੁਅੱਕਲ । "ਸਾਧ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਦ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 

ਹਿੱਲਿਆ। “ਖਾਣ ਹਿੱਲਕੇ ਹੇਠ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਜਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । ੧(ਦਵੇਂ) ਹਥ ਪਾਕੇ । 
ਪ(ਸਾਧੂ ਦੀ) ਅਜ਼ਮਤ ਲਾਈ ਲੈਵੇ' ਗਈ । $ਇਕੱਲਾ । ਆਪਾ:-ਧਵਾਸਨ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਖੂਰਜ । (੬੨੪੨) ਸੋਨ ੨। ਅੱਧ ੫, _ 
ਵਾਸ਼ੇ ਆਸ਼੍ਮ ਰਹੈਂ । ਤਿਸ ਕੌ ਲਖਹਿਂ ਕਿ ਨਹਿੰ, ਕਿਤ ਅਹੈ ?”। ਸੁਨਤਿ 
ਦੀਨਿ ਹੁਇ ਸਾਧ ਬਖਾਨਾ । “ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਏਤੀ) ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਜਾਨਾ ॥ ੨੮ ॥ 
ਜੇ ਕਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਇਤੀਕ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਲਖਹੁ ਬਿਧਿ ਨੀਕ। 
ਤੋਂ ਮਮ ਗੁਰ ਕੌ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ । ਪੁਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਹਜ਼ਲ ਟਿਕਿ ਜਾਈ? 
॥ ੨੯ ॥ ਤਬਿ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ “ਤਰੋਵਰ ਖਰੋ। ਤਿਸ ਕੇ ਫਲ ਕੀੜਾ ਹੁਇ 
ਪਰਜੋ । ਜੇ ਕਰਿ ਪਤਾ ਚਹਤਿ ਅਬਿ ਲਜਾਵਹੁ। ਕਰਿ ਹਮ ਢਿਗ ਲੈ ਨਾਮ 
ਬੁਲਾਵਹੁ” ॥੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੋ ਫਲ ਦੇਖਾਂ । ਹੈ ਪਰਪੱਕਕ ਲਾਲ 
ਅਵਰੇਖਾਂ । ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਤੋਰ ਕਰਿ ਲਯਾਵਾ। ਨਿਕਟ ਲਯਾਇ ਕੀੜਾਂ 
ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ ॥੩੧॥ ਧੁਨਿ ਊਚੀ ਲੈ ਠਾਮ ਗੁਹਾਰਾ । ਕੀਰੇ ਕਿਰਰ ਕਿਰਰ 
ਉੱਚਾਰਾ। ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ-ਨਿਸ਼ਚੇ ਗੁਰ ਮੇਰੋ। ਕਹਾਂ ਭਈ ਗਤਿ !-ਬਿਸਮ 
ਬਡੇਰੋ॥੩੨॥ ਸਰੀ ਗੁਰ ਭਨਜੋਂ “ਚਿੰਤ ਕਯਾ ਕੀਜੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਇਸ ਕੋ" 
ਲਖਿ ਲੀਜੈ । ਇਹ ਤਨ ਤਜਿ ਅਬਿ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪਾਵੈ । ਬਹੁਰ ਨਹੀਂ 
ਅਪਗਤਿ ਅਸ ਜਾਵੈ” ॥੩੩॥ ਹੁਤੋ ਹਾਥ ਮਹਿ ਫਲ ਮਿ੍ਤੁ ਭਯੋ । ਤਿਸਤੇ 
ਨਿਕਸਿ ਧਰਾ ਗਿਰ ਗਯੋ। ਕਹਮੋ”“ਪੁਕੂ ! ਤੁਮ ਕਰਨਾਂ ਕਰੀਯਹਿ। ਮੋਰ 
ਕਰਮ" ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨ ਧਰੀਅਹਿ ॥੩੪॥ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿ ਫੁਰਮਾ- 
ਵਹੁ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਮੋਹਿ ਲਗਾਵਹੁ। ਰਾਖੁ ਲੋਹੁ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਪਰਯੋ”। _ 
ਦੀਨ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਗਸਿ ਉਜ਼ਰ੧ੋ॥੩੫॥ “ਹਮ ਕੋ ਹੁਕਮ ਅਹੈ ਕਰਤਾਰਾ। 
-ਬਿਦਤਾਵਹੁ ਜਗ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ । ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੋ ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਜੋ 
ਅਥਿ ਪਸਰਿ ਰਹਜੋ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ-॥ ੩੬ ॥ ਤੂੰ ਬਤਾਉ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ । 
ਮਿਲਹੁ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਤੁ ਗਨ ਹਰਨਾ??। ਬੋਲਯੋ ਸਾਧ “ਆ੫ ਹੋ ਮਾਲਕ। 
ਤੁਮਰਾ ਬੈਢਾ ਕਰੇਂ ਨ ਆਲਕ”॥ ੩੭ ॥ ਹੁਇ ਰਾਵਰਿ ਆਇਸੁ ਅਨ- 
ਸਾਰੀ । ਕਰੋਂ ਜੈਗ ਭੈਗੋ' ਰਿਪੁ ਭਾਰੀ। ਤੁਮ ਸਹਾਵਿਤਾ ਲੈ ਖਰ ਖੰਡਾ। ਕਰੋਂ 
ਘਮੰਡ' ਪ੍ਰਚਡ ਖੇਡ ਖੰਡਾ” ॥ ੩੮॥ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਹਮ ਦੀਨਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਲੂ 
ਮੱਧ ਨਿਕਾਸਾ ਰੁਕਮਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਹੁ ਮਮ ਬਦਲਾ” ।# ਬਿਮੁਖ ਹੂਏ 
"ਇਸ ਦਾ (ਇੱਕੋ) ਕਰਮ (ਭੋਗਣਾ) ਬਾਕੀ ਸੀ। ੧(ਸਾਧਨੇ) ਕਿਹਾ। <ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਟੇਜਣਾ ਰੂਪੀ 
(ਏਅਦਬੀ ਦਾ)'ਕਰਮ । “ਆਲਸ । “ਯੁੱਧ । $ਹੇਤ ਵਿਚੋਂ ਨੌਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ । “ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 

_ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਥਾਵੇ' ਜਾਵੋਂ । “ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੫੭ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੀਆੰ ਹਨ, ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਸਿਬਲ ਜੇਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ । 



॥1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੬੨੪੩ ) ਐਲ ੨ । ਅਠ ੬. _ 

ਜੇਤੇ ਮਨ ਰਦਲਾ ॥੩੯॥ ਪੰਥ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੀਨਾਂ। ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਤੋ 

ਕੋ ਮਖਿ ਕੀਨਾਂ। ਅਪਨਿ ਆਪ ਤੇ ਭਾਖਕੋ ਬੈਦਾ। ਇਹ ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਨਾਮ 

ਬਿਲੈਂਢਾ ॥ ੪੦ ॥ ਨਹਿ ਠਹਿਗੰਹ ਰਿਪੁ ਤੋਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਹੁਇ ਸੈਘਰ 

ਘਮਸਾਨ ਉਦਾਰੀ।ਲਰੈਂ ਅਰੈਂ' ਲਾਖਹੁਂ ਹੀ ਮਰੈਂ । ਬਚੈਂ ਸੁ ਜੀਵ ਭਾਜ ਜੋ 

ਪਰੈਂ? ॥੪੧॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰਵਾਕ ਭਯੋ ਮਨ ਗਾਢੋ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ 

_ਠਾਢੋਕਰਨ ਜ਼ੈਗਕੋਂ ਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ।ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ ਸਤਿਗੁਰੂਨਿਹਾਰੀ॥੪੨॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਬੇ ਉੱਤਰ ਸੋਨੋਂ ਦੇ ਕੌ ਪਰਮਿਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋਂ
 ਅੰ ॥4॥ 

੬, [ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼] । 

ਦਹਭਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਗਰ ਤੋਂ ਖੜਗ ਉਤਾਰਿ। ਦੇਨਿ 

ਲਗੇ ਯੁਤ ਤੇਜ ਕੋ ਕਰਨ ਹੇਤ ਸਰਦਾਰ" ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਝੀ॥ 
ਦ੍ਯਾਂ ਸਿੰਘ ਅਰੁ 

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁਨ । ਇਨ ਤੇ ਆ.ਦ ਖਾਲਸਾਂ ਢਿਗ ਗੁਨ । ਵੇਖਤਿ ਹਾਥ 

ਜੋਰ ਹੁਇ ਖਰੇ//ਸ਼੍ਰੀਗਰ ਅਧਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾਕਰਿਢਰੇ॥੨ਜੇ ਕਰਿ ਖੜਗ 
ਦੇਹੁ 

ਇਨ ਧਰੇ। ਪੰਥ ਆਪ ਕੋ ਕਯਾ ਤਬਿ ਕਰੇ। ਰਹੇ ਆਦਿ ਤੇ ਸੈਗ ਤੁਮ
ਾਰੇ । 

ਸਹੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ ੩॥ ਸਰਬ ਅਕਾਰਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋਰਾ । 

ਦਿਯੋ ਜਵਾਬ ਆਪ ਇਸ ਬੇਰਾ । ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਿਨੰ ਉਚਾਰੇ । ਇਸ 

ਤੇ ਬਿਨ ਕਯਾ ਬਸੀ ਹਮਾਰੇ ॥੪॥ ਜੇ ਕਰਿ ਘਾਲ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਹੁ। ਸਹੀ 

ਆਪਨੇ ਸਿਖ ਕਰ ਜੋਵਹੁੰ । ਸਭਿ ਕੋ ਦਿਹੁ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਕ੍ਯਾ 

ਕਰਿ ਸਕੈ ਖਾਲਸਾ ਜਾਲਾ?॥੫॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੇ ਦਿ ਭਰਿ ਆਏ 
। 

ਰੁਢਤਿ ਅਧਿਕ ਉਰ ਚਿੰਤ ਉਪਾਏ । “ਦਿਯੋ ਚਹਤਿ, ਦੀਜੈ 
ਇਸ ਤੀਰ । 

ਖੜਗ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਰਹਿ ਤੀਰ ॥੬॥ ਸੁਨਿ ੫ਿਖ ਕੈ ਗੁਰ ਕ੍
ਰਿਪਾ ਉਪਾਈ । 

“ਕਰੋਂ ਤੁਮ ਸੈਸੈ ਰਿਦੈ ਉਠਾਈ" । #ਜ਼ਾਨਹੁ ਰਿਦੈ ਕਮਾਇਕ ਮੇਰਾਂ । ਭੋਰ 

ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ# ॥੭॥ ਰਿਪੁ ਕੈਟਕ ਇਹ ਬੀਨ ਮਿਟਾਵੈ । ਬਿਚਰਤਿ 

੧ਰ ਮੇਰੇ ਬਦੇ। ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ [ਮਨ=ਮਨੁਜ; ਬੈਢਾ[। “ਤੈਜਵਾਲਾ ਪੰਥ 

ਤੇਰੇ ਹਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਗੁਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੌੱਗੇ।ਜਿਧਰ 

ਕਿਧਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਠੁ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀ 

ਸਨ ਦੇਣ ਲਾੱਗੇ। ਓਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾਂ ਕਾਜਿੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ 

ਪੁਤਰ ਹੈ ਜੋ (ਸੁਖ) ਠੋਗੇਗਾ । [ਕਮਾਇਕ=ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਕਾਰਿੰਦਾ] । 

#ਕੋਸਾ ਅਚਰਜ ਖਾਲਸੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ` ਹੈ । ਕੈਸਾਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ-ਬਿਰਦ ਹੈ । 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਬਰਾ ਦੀ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 
[ਬਾਰ ਟੁਕ ₹੫ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੈਨ] ਤਬ” 



%| ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਪ ਸੂਰਜ। (੬੨੪੪) ___ਸੰਲ੨। ਸੰਹ੬. _ 
ਸਿੰਘ ਅਨਿਕ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ । ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰੋ। ਸੋ ਨਹਿ ਫਰਹਿ 
“ਵ੩-.! ਪਿਛਲੇ ਪਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ ] 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖ ਛਕਿਆ ਤਾਂ “ਖਾਲਸਾ? ਗੁਰੂ ਸਥਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ; 
ਢੇਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਇਟੋ ਰੱਲ ਦੁਹਰਾ£? ' ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾ ਕਿ 
ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹ ਕਲਜ਼ਉਧਰ ਅਸਥਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਖੜਗ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜ 
ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਗ ਬੀ ਅਰਪਨ ਹੈਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੈ ਜਾਤਾ ਕਿ 
ਖੜਗ ਖਾਲਮੈ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਜਏਦਾਰ ਥਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੜਗ 
ਲੈਕੇ ਕਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਪਰ 
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੜਗ ਖਾਲਸੇ ਜੋਗੀ ਹੀ 
ਰਹੀ ਜੇ ਗੁਦੇ੍ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ । ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ 
ਬਾਪਿਆ) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਤਦ ਖੜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ । 

ਇਸ ਵੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਨਿਰਸੈਂਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਠਿੰਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਜਸੀ (ਪੁਲੀਟੀਕਲ) ਕੈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 
ਅਗੁਵਾਨੀ ਯਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਪਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੋ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 
ਖਾਣਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ 
ਲਈ ਮੋਤਿਹੇ੍ਰਾਂ ਨੇ ਬਾਚਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ 
ਨਾਲ ਦਿੱ=ੇ, ਗੋਯਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਤੋ= ਜਥੇਦਾਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ । ਜਥੇਦਾਰ ਇਕ ਸਿਖ 
ਦਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ “ਗਵਰਨਰ ਇਨ 
ਕੌਂ ਸ.” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭੈਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੇ । ਤਬ ਹਮ ਨ ਇਨਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੈ ।' ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਬੇਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਖੁਸ਼ ਰਥੈਂ' ਤੋ ਰਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ । ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਘਨ ਦੁਖ ਦਿਵੈਂ 
ਤੇ ਤੂ ਪਾਵੈ' ਦੁੱਖ? ਬੈ੯ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਦਇਆ ਕਿ ਖੈਢਾ ਮੂਖੀਆ 
ਤੇ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਸੀ । ਖੂਦਮੁਖਤਜਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਚ 
ਸੀ । ਜਦ ਬੈਦੇ ਰਿਧ ਸਿਧ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਕਿਹਾ “ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਲੈਕੇ ਤੂੰ ਸਾਥ । ਕਰ 
ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਇ ਆਸਾੰ । ਰਿ 

ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂ: ਵਿਚ ਨਾਲਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਨ । ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਵਾ: . 
ਖ: ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਤੈਗੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਹਨ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ 
ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਲਾਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਬ' ਬਿਨੇਦ ਸਿੰਘ, ਬਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿਘ, 
ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛ ਤਮੀਰ ਨਿੰਘ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 

(ਬਾਭੀ ਫੂਕ ਢ੫ ਅਗਏੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਹੇਨ| .<ਉ_ 



੩ 

. _ ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੩੫ ) ਸੈਨ ੨ । ਅੰਸੂ ੬ 
ਕਿਸੂ ਤੇ ਟਾਰੋ ॥੮ ॥ ਇਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਮਿਤਾਈ। ਰਾਜ ਤੈਜ ਤੁਮ 
ਤੇ ਨਹਿਂ ਜਾਈ । ਹਰਖ ਧਰਹੁ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਜੈਸੇ । ਖੈਦੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ਹਿੰ 
'ਸਰ ਤੈਸੇ! ॥੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗਟੇ ਖੜਗ ਕੌ ਧਾਰਾ। ਸਿੰਘਨਿ ਕੋ ਸਤਿਕਾਰਿ 
ਬਿਠਾਰਾ। ਬਿਚ ਨਿਖੰਗ ਤੋ ਪਾਂਚਹੁੰ ਤੀਰ । ਦੇਤਿ ਭਦੇ ਖੋਦੇ ਕੋ ਤੀਰ॥੧੦॥ 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋ “ਜਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵਤਿ । ਰਹੈ ਤੇਜ ਤੇਰੋ ਵਧਿ ਤਾਵਤਿ । 
ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹਿੰ >ਰੈ। ਝ੍ਹਮਚਰਜ ਤੇ ਰਿਪੁ ਨਹਿੰ ਅਰੈ॥੧੧॥ 
ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੇ ਤੇਜ ਸਵਾਯਾ। ਝਹਮਚਟਜ ਤੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਪਾਯਾ। 
ਬੈਦਾ ਭਯੋ ਜਿ ਬਦੀ ਬਯਾਹੈ'। ਤਬਿ ਇਨ ਸਰਨਿ” ਤੇਜ ਘਟ ਜਾਹੈ॥੧੨॥ 
ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਇ ਸਭਿ ਠੌਰਾ। ਹਨਹ ਦੁਸ਼ਟ ਘਾਲਹੁ ਬਡ ਰੌਰਾ। 
ਪਰੈ ਬੂੜੀਏ ਬੇ ਕੁਛ ਜਾਇ । ਥਿਰਹੁ ਹੈਰਿ ਕੋ ਊਚੀ ਥਾਇੰ॥ ੧੩॥ 
ਪਠਾਹੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਹਮ ਪਾਛੈ । ਮਿਲਹਿ ਸਿੰਘ ਪੰਚਹੁੰ ਜਥਿ ਆਛੈ। ਤਬਿ 
ਦੂਫਨ ਲਾਗਹੁ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਾ । ਹਤਹ ਜਿ ਲਰਨੋ ਆਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੧੪॥ 
ਪ੍ਥਮ ਦੌਰਿ ਜਿਸ ਠੌਰ ਸਵੌਰਾ। ਕਰਹੁ ਕਤਲ ਘਾਲਹੁ ਬਡ ਰੌਗਾ। ਪੁਨ 
ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਪੁਰਿ ਸਭਿ ਮਾਰੋਂ । ਲੂਟਿ ਕੂਵਿ ਕਰਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸੈਆਰੋ ॥ ੧੫॥ 
ਜਥਿ ਦਲ ਵਧਹਿ ਸਿਰ੍ਹੇਦ ਸਿਧਾਰਹੁ । ਤਹਾਂ ਵਜ਼ੀਂਦ ਖਾਨ ਸਿਰਦਾਰਹੁ । 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਮਰਵਾਏ । ਲਰਤਿ ਆਪ ਲਿਹੁ ਤਿਸ ਕੋ ਘਾਏ ॥੧੬॥ 
ਨਿਜ ਕਰ ਤੋ ਸਿਰ ਛੇਵਨਿ ਕਰੋ । ਪੁਰਿ ਸਿਹ੍ਰੰਦ ਬਿਧ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਹਰੋਂ । ਸਾਧੂ 
ਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ । ਬਸੈ, ਨ ਲੂਟਹੁ; ਨਗਰ ਸੁਨਾਮ“॥ ੧੭ ॥ ਅਪਰ 
ਦੋਸ਼ ਮਹਿੰ ਘਾਲਹੁ ਰੌਰਾ। ਲੂਟਿ ਕ੍ਰੇੱਟ ਲੀਜੈ ਸਭ ਣੌਰਾ। ਪੁਨਹਿ ਪਹਾਰਨਿ 
ਬਿਥੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹ । ਰਾਜੇ ਰਾਣ ਰਾਵ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਹੁ ॥ ੧੮ ॥ ਗਨ ਮੀਏਂ ਬਿਧ੍ਹੋ- 
"ਬੈਦਾ ਹੇਕੇ ਜੇ ਬਾਂਦੀ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਵਿਅਟੇਗਾ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ । ਕੂੜੀਏ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰੋ । 
5ਮਾਰਕੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੋ । “ਸੁਨਾਮ ਨਗਰ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੈ । 

“ਫੈਗੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 'ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਓਡ ਦੇਣਾ /? 
ਸਭ ਦੇਸ਼ ਲੁਫਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ । 
`ਉਇ(ਪਿਛਨ ਪਨ ਦੇ ਥਾਕੀ <ਕ) 

'ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਮਬੋਲ ਰਲਾਏ । ਬਾਬੇ ਬਿਨੌਦ ਸਿੰਘ ਐ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਚੜਾਏ । 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਐ ਰਣ ਸਿੰਘ ਭਲੇ । ਭਏ ਹ੯ਰ ਭੁਜੈਗੀ ਸਗ ਬੈਂਦੇ ਘਲੇ । ੨੨ ॥ 
ਐ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਥਲਮੀਫ ਪੁਰ ਪੱਫੀ ਵਾਰੋ । ਸਤਿਗੁਰ _ ਕਰ ਦਏ ਸੈਗ ਭਾਈ ਚ:ਰੋ । 
ਔਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਿੰਘ ਬਡ ਸਿਦੁਕ ਬਰੇ । ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ ਖੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਟੇ॥੨੩।! ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਮਬੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਵਨ ਖਤਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਤ ਵੇਖਦ ਸਾਰ ਬਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ। ਤਵਾ/ ਖਾ: 
ਦੇ ਥੈਦੇ ਦੇ ਨਲ ਅਏ ੨੫ ਸਿੰਘ ਦੱ ਮੇ ਹ5ਜਨਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁਖੋ£ ਕੀਤੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਸਨਗਹਕਾੜ ' 



ਸ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰ੧ । ( ੬੨੪੬ ) ਐਨ ੨ । ਅੰਹੂ ੬. 

ਸਨ ਕਰਿਕੈ । ਸਭਿ ਧਾਰਨ" ਕੇ ਬਿਖੈ ਬਿਚਰਿਕੈ । ਖੋਜਿ ਖੋਜਿਦ੍ਰੋਹੀ ਗੁ 
ਘਰ ਕੇ । ਅੰਤਕ ਧਾਮ ਪਠਾਵਨਿ ਕਰਿਕੇ ॥ ੧੯ ॥ ਲਿਹੁ ਇਆ 

ਜਾਨਹਿ ਦੇਸ਼ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪੋਮ ਮਚਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕ ਦਰ- 
ਵੇਸ਼ । ਹਮ ਸੋਂ ਮੇਲ ਕਰਜੋ ਸ਼ੁਭ ਵੇਸ਼ ॥ ੨੦ ॥ ਬਸਤ ਹੁੜੋ ਬਿਚ ਸ਼ਹਿਰ 

'ਸਵੋਰੇ। ਮਿਲਕੋ ਪਾਂਵਟਾ ਮਹਿ ਰਣ ਠੌਰੇ । ਨਰ ਗਨ ਲੋ ਕਰਿ ਲਯੋ 

ਘਨੋਰੇ। ਬਿਜੈ ਲਈ ਰਿ੫ ਹਤੇ ਬਡੇਰੇ ॥੨੧॥ ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਬ ਬਾਦ ਕਰਿ 

ਭਾਰੇ”। ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰੇ । ਸਹਤ ਮੁੰਰੀਦ ਕਤਲ ਕਰਿ- 

ਵਾਯੋ । ਇਕ ਲਰਕਾ ਬਚਿ ਅਨਤ ਸਿਧਾਯੋ ॥ ੨੨ ॥ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ 

ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੌਰੇਨਰ ਬਹੁ ਖੋਟੇ ਦਰਮਤਿ ਬੋਰੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਰਹੁ ਤਿਨ 

ਕੋਗ । ਪਨ ਲੇ ਕਰਿ ਦਲ ਚਲਹੁ ਅਗੇਰਾ ॥ ੨੩ ॥ ਸੀਖਜਾਂ ਸਕਲ 

ਸਨੀ ਜਥਿ ਬੈਵੇ । ਬੁੜਨਿ ਲਗਜੋ ਜੁਗਮ ਕਰ ਬੈਦੇ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਏਕਲ 
੨੩ 

ਕਗ਼ ਕਰਿਹੂੰ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗ ਜੈਗ ਕਿਮ ਭਿਰਿਹੂ ? ॥੨੪॥ ਜਿਮ ਪਲਟਾ 
ਲੈ ਹੋਂ ਰਿਪੁ ਘਾਇ । ਜਥਾ ਲਾਜ ਮਮ ਜਗ ਰਹਿ ਜਾਇ । ਕਰਨਿ ਉਚਿਤ 

੧ 

ਪ੍ਰਭੁ ਇਸਬਿਧਿ ਕਾਜ। ਪ੍ਰਗਟੈ ਨਾਮ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥ ੨੫ ॥ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਭਨੜੋਂ “ਸੈਨ ਭੈਡਾਰਾ । ਹੋਨਿ ਅਕਾਲੀ ਲਾਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ”। ਸੋ ਢੇ ਕਰਿ 

ਕੀਨੋ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਹੋਹਿ ਸੈਗ ਤੁਮ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਨਹਿ ਮੂੰਦਹੁ ਨੈਨੰ । ਲਿਹੁ ਬਿਲੌਕਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਧਰਿ ਵੈਨੰ? । ਸੁਨਤਿ 

ਬਿਲੋਚਨ ਮੂੰਦੇ ਜਬੈਦਿਖੋ ਗਗਨ ਮਹਿ ਲਾਖਹੁਂ ਤਬੈ ॥੨੭॥ਪੰਥ ਅਨੇਕ 

ਆਹ; ਨਹਿੰ ਪਾਰਾਂ । ਭਈ ਭੀਰ ਦਲ ਸਿੰਘਨਿ ਭਾਰਾ/ਤੁਪਕ ਧਨੁਖ ਸਰ 

ਧਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਰਿ੫ੁ ਹਤਿਬੇ ਰਣ ਬਿਖੈ ਕਰਾਰੇ ॥੨੮॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਪ੍ਰ ਬੁਤਾਂ 

ਪਿਥੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਰਕੋ ਚਰਨ ਪਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਭਾਲਾ । “ਅਪਨੋ ਮਤਿ 

ਚਲਾਇਹੋਂ ਜਬੈ । ਪੰਥ ਆਪ ਕੋ ਬਿਗਰੈ ਤਬੈ ॥੨੯॥ ਕੌਨ ਜੁਗਤਿ ਮਹਿੰ 

ਰਹੋਂ ਬਤਾਵਹੁ। ਮਿਲਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਮ ਫੁਰਮਾਵਹਾਂ” । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਉਚਰਯੋ 

ਕਪਹੜਾਂ ਦੀਆੰ ਯਾਰਾਂ 'ਸਵੋਰੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ) ਉਸ (ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ) ਨਾਲ ਭਾਰੇ 

ਬਗੜੇ ਕਰਕੇ'''1 ਗੁਪਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 

#ਕਵੀ ਜੀ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾ ਉਸਦਾ ਉਤਾਰਾ _ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਏਬੇ ਆਪ 

ਉਸਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਦਾ ਚਾਂਚ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਬਿੱਚ ਹੈ ! 

ਅਸਲ ਪਾਠ ਐਉਂ` ਹੈ; ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਸੋਨਾ ਬੈਦ। ਦੇਖ ਚੁਕਾਂ ਤਾਂ:-£ਚਰਨ ਪਰ! ਦਿਖ 
[ਝਾ੩ ਟ੩ ਦੇਖੇ ਅਗੇ ੫ਨ ਦੇ ?ਨ|ਛਛ” 

੭ 

ਨ 



ਸਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੩੭) ਐਨ ੨ । ਸਨ ੬. 

“ਪੰਥ ਹਮਾਰਾ । ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹਿ ਬਿਗਰਨਹਾਰਾ ॥੩੦॥ "ਜੇ ਤੁਧ ਸਾਬ 
ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ । ਬਖਸ਼ੀ ੬ਸ਼ੀ ਹਮਹੁ ਇਹ ਲਾਲਸ”। ਆਪਾ ਜਬਹਿ 
ਭੋਹਿ ਨਹਿ ਹੂਵਾ । ਜਗ ਮਹਿ ਤੋਹ ਸਮਾਨ ਨ ਦੂਵਾ ॥੩੧॥ ਜੇ ਲੰਗੋਣ- 
ਬਦ" ਨਹਿ ਰਹੈ । ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ ਦ੍ਰੈਸ਼ਤਾ ਲਹੈ । ਜਿਮ ਕੈਚਨ ਬਹੁ ਪਰੈ 
ਕ੍ਠਾਲੀ । ਗਲਹਿ ਅਗਨਿ ਤੇ ਤਾਉ ਉਤਾਲੀ ॥੩੨॥ ਤਥਾ ਦਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਰ੍ 
ਜੈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕੁਤਾ ਪਾਇ ਜਬਹਿ ਗਰਬੈ ਹੈ' । ਦੁਇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਲਵੈਤੇ । 
ਇਕ ਤੇਂਹਣ ਭੱਲਾ ਬੁਧਵੈਤੇ ॥੩੩॥ ਤੇਰੇ ਸੈਗ ਕਰੇ ਰਖਵਾਰੇ । ਜਹਿੱ ਤਵਿਂ 
ਰੱਛਕਾ ਕਰਹਿ ਉਦਾਰੇ । ਉਪਜਹਿ ਉਰ ਬਿਕਾਰ ਬਰਜੈ ਹੈ“ । ਰਣ ਮਹਿ 
ਸ਼ੱਤਨਿ ਤੇ ਰਖਿ ਲੈਹੈਂ ॥ ੩੪॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵਹੁ ਧਰਿ ਧੀਗਾ । ਲਿਹੁ 
ਪਲੋਣਾ ਸਾਂਭਹੁ ਪੰਚ ਤੀਰਾ । ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ । ਤਿਨ 
ਸੁਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਧਾਰੀ ॥ ੩੫ ॥ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰ ਹੁਇ ਸੈਗ। 

` ਹਮ ਕਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋ ਅੰਗਾਂ । ਰਿਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਲਹਿਂ ਘਮਸਾਨਾਂ । ਤੁਮ 
“ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿੱਤ੍ਰੰ ਹੋਇਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਠਲਲਸਾਂ 
ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਜੇ ਤੋ ਕੌ ਖਾਲਸਾ ਸਾਲਸ । ਤਬ ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ 
ਬਖਸ਼ੀ ਸਭ ਲਾਲਸਾ । “ਜਤੀ, ਭਾਵ ਅਵਿਵਾਹਤਿ । "ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ 
ਵਿਕਾਰ ਉਪਜੇਗਾ । “ਸਾਡੇ ਹੱਥੋ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । [ਸੈਂਸ:, ਔਗ= 
ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਖੇਪ । (ਅ) ਹਾਂ, ਠੀਕ, (੩) ਪਿਆਰੇ |] । 
"ਗਕ੍.[ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਪੂਡਨ ਲਾਗਾ । ਕੈਸੀ ਜੁਗਤ ਬਤਾਵਹ ਰਾਗਾ ।” ਕਵੀ ਜੀ ਉਪਰਲੇ ੨੮, ੨੯ ਅੰਕ ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੂਲ ਵਿਚ ਦਾ ਲੋਖ ਏਨੀ ਗਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 
“ਕੈਸੀ ਜੁਗਤ ਬਤਾਵਹੁ ਹਾਗਾ” । (ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਉਹ ਕੇਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ (ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ) 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੰਕ ੨੮,੨੯ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੰਠ 
ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ 
`ਆਖੇਪਕ ਦੋਵੇਂ । ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਝੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 
ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਓਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਛੂਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-“ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਰਾਖੋ । ਤੁਰਕਨ ਖੇਦ ਮਾਰ ਕਰ ਨਾਖੋ । ਸੁਨ 
ਬੈਦੇ ! ਤੁਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । ਮਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਹੁਲ ਸੈਂਥ। ਜੇ ਤੋ ਕੌ ਖਾਲਸਾ _ਸਾਲਸ । ਤਬ 
ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਭ ਲਾਲਸ । ਆਪਾ ਜਬ ਹੀ ਤੋਹਿ ਨ ਦੂਆ । ਤੇਜ ਸਮਾਨ ਹੋਇ ਨਾ 
ਬੀਆ” । ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ / 



ਸ੍ਰੀ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਝਜ । (੬੨੩੮ ) ਐਲ ੨। ਸੰ ੬, __- 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਹਿ ਮਹਾਨਾ” ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨਿ ਬੈਦਾ ਮਲ ਭਵ 

#ਖੇਦੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਏਏ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
 ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ 

ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਨੱਖ ਹੋ` ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕ'
 ਬੈਦਾ 

ਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਿਚ “ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖ
ੀਆ ਕਠਨ ਸ਼ੀ । 

ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ, ਦਾਨੇ ਤੇ ਦਿਆਲਦਾਸ ਢੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲ ਵਾਢੀਏ ਤਾਂ ਅਗ਼ਲਬ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਿ
ੰਘ ਨਾ ਸਾਜਿਆਂ ਹੋਵੇਂ । ਜੇ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤੁ ਛ ਲੱਭਣਾ ਮ
ੁਮਕਿਨ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ 

 ਸਨੂੰ ਮਿਲੈ ਪੂਸਤਕ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ
- 

੧. ਉੱਠੀ ਜੈ ਪੰਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁ
ਦੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:-- 

'ਸੂਨ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । ਮਿਲੇ ਖਾਲਿਸਾਂ ਪਾਹਿਲ ਥਾ
ਂ ॥੩੨॥ 

ਹੇ ਬੰਦੇ ! ਖਾਲਿਸਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਾ ਦੀ ਪਾਟੂਲ ਦ
ੀ ਸਾਂਬ ਨਾਲ਼ ਮਿੱਲੇਂ ਹੈ ! 

੨. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਗੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ (ਜੋ ਬੜਾ ਮੁਸਤਨਿਦ ਮੰਨਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
ਤਬ ਉਨ ਕਹਿਓ 'ਮੈਂ ਬੈਦਾ ਤੋਰਾ । ਮੈਂ ਤੋਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ” । 

ਫੇਰ ਗੁਰੂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੈਗੁ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨਕਿ:- 

“ਜੇ ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਸੇ ਸੋ ਉਨ ਲੀਨੀ ਮਾਨ । ਧਰਮੋ ਸੁ ਬੈਦਾ 
ਨਾਮ ਤਿਸ 

ਤਿਨ ਕਰ ਲੀਓ ਪ੍ਰਮਾਨ ।” 
ਢਿਰ ਇਕ ਥਾਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- ਰ੍ 

“ਹਮਨੇ ਖਾਲਿਸੇ ਤੂੰ ਬੀ ਰਲਾਯਾ । ਦੇ ਬੀ ਖਾਲਸਿਓਂ ਵੈਡ
ਾ ਪਾਯਾ ।” 

ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਤ ਕ੍ਰਿ
ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- 

€$ਦਾ ਖਾਲਿਸੈ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੈ । ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਾਰ ਚੈਡੀ ਪੜਾਵੈ । 

ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਾਂ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੁਖ 

ਗਾਵੋ॥ ੫॥ ਪੁਨਾ:-“ਜੈਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆਂ ਆਵੈ । ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤਿਸ 

ਮਿਟਾਵੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ ।” 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਓਦਾਂ £ਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਹੇ ਗਿਆ । 

੩. ਬਾਹਰਲੀ ਉਗਾਹੀ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਉ£ਦਹ-ਦੁ-ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸਫੇ ਉਸਦੇ ਮੁਸੱਨਫ 

ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਅਰਖ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਛਾਪੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਸੈ ਫਾਰਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 

ਮੁਸੇਨਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ.ਖੋਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 

ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਭਣਾਲਵੀ ਸੀ ! ਮੈ ਕੁ ਬਰਸ ਉਮਦਹ-ਤੁੱ=੍ਰਾਰੀਖ ਦੇ ਲੇਖਕ 

ਨੂੰ ਲਿਖਿਆਂ ੮ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਲਿੱਖਤ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸੈਚੇ ਕੀਟੇ ਨੁਸਖਿਆਂ 

ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸ 2” ਪਹਿਲੇ ਦੀ ੨ਈ । ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਆਤਮ ਬਲ ਦ੫ ਢੁਕਾਂ, ਤਦੋਂ “- (ਛਕ ;੩ ਦ% ਅਗ ਪੇਨੇ ੮ ਦ[ਛਵ6` 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੪੯) ਐਨ ੨। ਅੰ ੬.' 

ਬੈਦਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕਰ ਬੈਦਿ। “ਤੁਮ ਸਹਾਇ ਤੇ ਕਰਹੁ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। 
-ਵਗੂ[ਪਿਛਟੇ ਨ ੮। ਟੂਕ ਦੀ ਬਾੜੀ] ____ ਉ ਦਾ 

ਆਂ ਗਾਹ ਬਰਖਾਸਤ ਵ ਬਇਜਜ਼ ਮੋਅਤਰਿਫ ਆਮਦ ਵ ਗੁਫਤ “ਤੂ ਕੀਸਤੀ ਊ” 

ਗੁਰੂ ਗੁਫਤ “ਆਂ ਚਿਹ ਤੂ ਮੇ ਦਾਨੀ” । ਗੁਫਤ “ਢਿਹ ਸੇ ਦਾਨਮ ਊ” ਗੁਫ਼ਤ “ਦਰ 

ਦਿਲੈ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਕੁਨ' । ਗੁਢਤ “ਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਤੀ $” ਗੁਫਤ 

“ਆਰ । ਗੁਫਤ “ਬਰਾਏ ਚਿਹ ਆਮਦੀ ਊ! ਗੁਫਤ “ਆਮਦਹ ਅਮ ਤਾ ਤੁਰਾ ਮੁਰੀਂਦੇ 
ਖੁਦ ਬਿਕੁਨਮਾ । ਖੈਦਹ ਗੁਫਤ “ਕਬੂਲ ਕਰਦਮ ?” ਪਸ ਹਮਾਂ ਗਾਹ ਓਰਾ ਪਾਹਲ 
ਦਾਦਹ ਸਿੰਘ ਕਰਦ । 
ਤਰਜਮਾ=ਊਸ ਵੇਲੇ (ਬੈਦਹ) ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਾਂ 

'ਤ ਕੌਣ ਹੈਂ $? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ” (ਬੈਦੇ ਨੇ) ਕਿਹਾ “ਮੈਂ_ ਕੀ 
-ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਊ! (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਹਾ “ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੋਚ ਕਰ” । (ਬੰਦੇ ਨੰ) ਕਿਹਾ 

“੩ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ' ?” (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਹਾ 'ਹਾਂ”। (ਬੰਦੇ ਨੇ) ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਯਾ 

ਹੈਂ $” (ੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾੰ” । 
ਬੈਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾੰ” ਸੋ ਉੱਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਦੇਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ! 

ਉਸ 
੪. “ਇਬਰਤ ਨਾਮਾ ਅਲੀਉਦੀਨ ਮੁਫਤੀ! ਜੋ ੧੮੫੪ ਈ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ; 

ਵਿਚ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈ:- ਰਿ 

“ਕੈਦਾ ਬ ਇਸਤਮਾਇ ਈ' ਮਾਨੀ ਅਜ਼ ਦਿਲੋ ਜਾਂ ਇਰਾਦਤਮੰਦ ਸ਼ੁਦ, 
ਵ ਪਾਹੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਹ ਮੁਸਤਇ੍ਰਿਦ ਹੈਗਾਮਾ _ਵ_ ਮੁਹਾਰਬਾ ਗਰਦੀਦ ।” 

ਅਰਥਾਤ-ਖੈਦਾ ਇਹ ਕੁਬ ਸੁਣਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਂ ਪਾਹੁਲ 

੫. ਸਮੁਹੈਮਦਲਤੀਫ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ“ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬਵਿਚਨਿਖਦਾਹੈ:- 
੧੦੮00 ੪80 389;0੪ 80੦॥ 9608700€ 1॥610086ਦ 16893, ੪8੦ 6136 01009 

09 ॥੧੩ ਹ7੪:80839ਚ੦ ੬16ਪਰਧ੪॥੦੦ 800. _761089008 2681, 30802 8068. &_ 0661) 

ਮ੩]0੪8੩੧੦॥ 00. 606 01189 0/ 1੩00% 0086 1੧੦ ਜ੩5 10੧68660 3060 689 28881, 

8੩00 00680 & 018611218 0 6806 ਕ02ਉ. [£੪8੬ 274. 

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ; ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੇ 
ਗਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਐਥੋਂ ਤਕ 
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ । 

੬. “ਕਨ੍ਹੰਗਾ ਲਾਲ ਆਪਣੀ 'ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੬ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-- 
((ਬਦਾ)ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਕਾ ਚੇਲਾ ਬਨ ਗਿਆਂ ਔਰ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਹੂਆ /” 
ਹੂ ੭, ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ (੧੮੪੬ ਈ:) ਆਪਣੀ 'ਹਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ? ਦੇ ਪੰਨਾ 

੧੦੬ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- ਰੁ 
ਸ੫੪੬੪ ॥%029186੦1₹ `6088606€0ੋ, _26661₹੬0 680 £8੩0001006, 

੫900 0€6&੪੩੦ ੩ 81800. 

ਅਰਥਾੜ-ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਕੇ ਪਾਹੁਲ ਲੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ । 
[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ੯੧ ਅਲਲੇ ੯ਨੇ ਦੇ ਰੇਠ| ਡਗਓ` 

2, 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੨੫੦ ) ___ਐਨ੨।ਅੰਸੂ ੬. 

ਤੁਰਕ ਤੈਂਜ ਹਾਨਹੁੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ” ॥ ੩੭॥ ਕਰਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਗੁਰ ਚਢਿ 
“ਗਲ[ਪਿਛਨੇ ਪੈਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਕ] ਵਾ 

੮. ਮੈਕਾਲਫ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ' ਜਿਲਦ ੫ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- 
੧16 (100 9880 06੦60 ੩0੪ 18 0੩੦ 96੦੧8 9$ 8 2610੧੦8; &£੦' 3੩ 0੩ 

000 98]993€9 '॥ਸਸ _8੦602ਹੋਸ£ ੯੦32 ਗ੬ਜਾ 21668 0੧੧ 6880 08082100. 8008 

3੮061₹€0 0019 ॥੪॥3% 9020੩£1:80 ਊ901. [28] 288 

_ ਮਰਥਾਤ-ਗ੍ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ 'ਸੰਮੈੱ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆੰ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ _ਛਕਾਇਆ; ਉਸ ਸਸੇਂ_ ਬੈਦੇ ਨੇ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 
੯. ਸੀ. ਐਚ. ਪੇਠ (“. “- ?੦੧੦ ਆਪਣੀ “ਏ ਸ਼ਾਰਣ ਹਿਸਟਰੀ ਆਵ 

ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਵਿਚ ਐਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- 
ਸਟ ੬ ੩॥੬॥% ॥੧੦੦॥ 0; 1੩ 000੬ 8੩ ੧06-- 6001080 _6 138)28ਟ॥ 0€20316, 

੩7੯2 ਜਾ8203 ॥॥੦ਜ॥ 95 318੧ 0੩, 609 81੩੮੦,” ਜਾ0੦7੩ 8੬ 600₹€26€0 6੦ 88 0ਜਾਗ 

0) 8੩00 08629, 800੧0 ੮680 0€ 9€68290 89 8੩060 866860€0 0080 06 

ਸ੪॥੦॥੩6੬੦ `ਮਿੰਸ੩ 81੩ 802665867, ੦੪ 8੩ 9020 ਸਧ£ 88੩ 607070%;0€2 0; ਹਿੰ10 $07068 ਉਇ 

੧0 0੩13੩. [੯੩੬੬ 43 

__ ਅਰਥ-ਏਥੇ (ਨਦੇੜ ਵਿਚ) ਉਸ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ) ਇਕ ਬੈਗਾਗੀ ਸਾਧੁ ਜੋ 

ਪਿਛੋਂ “ਵੇ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਿੱਧ ਹੋਯਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਝਿਤੀਤ ਕੀਤਾਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ।_ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਇਤਨਾ ਤਅੱਲਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ, ਗੁਦੂ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ 

ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ (ਜਥੇਦਾਰ) ਥਾਪਿਆ । ਰ੍ 

੧੦. ਖਾਲਸਾ ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ:- 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਰਥੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸਮਬਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਖ ਬਣਾ 

ਕਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬੈਦਾ ਸਿੰਘ ਟੱਖ ਦਿੱਤਾ । 
(ਪੰਨਾ ੨੧੬੪ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗਾ:= 

“੩ਬ ਗੁਰ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾਹਿ ਸਿਰ ਧਰ ਕਰ ਕਰਜੇ ਨਿਹਾਲ । 

ਸੱਤਿਨਾਮ _ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ _ਕੀਨੋ ਸਿੱਖ _ਬਿਸਾਲਾ' / 

੧੧. ਲਾਲਾ ਗੌਕੁਲ ਚੈਦ ਜੀ ਨਾਟੈਗ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ'ਵਿਚ 

ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਰੁ ਰੂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰਹੀ ਵਕੱਤੜ੍ਹ ਤਥਾ ਉਨਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਾਹ ਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ 

ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰ ਕੈਸਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਭਾਵ ਭਾਲਾ ਕਿ ਵੁਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਿਖਜ ਹੈ ਗਿਅ£ । (੨੫੭ 

ਫਿਰ ਇਮੈ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੪੨ ਪਰ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਬਾਬੇ ਬੈਂਦੇ ਦੇ ਹੱਏਂ ਪਾਹੁਲ' ਲੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਬੰਦਾ “ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਕੂੰ ਪਾਹੁਲ 

ਦੇਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦਾ ? ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੋਣ ਛਕ ਸਕਦਾਂ ਸੀ ! 

ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜੀਆ ਭੈਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

੧੨_ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਗੋਕਲ ਜੀ-ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ ਰ੍ਰੰਥ 'ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਾ 

੮੮ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:= [ਬਾਰੀ ਡੂਬ ਏ੪ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਹਲ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੫੧) ਐਨ ੨ । ਅੱਸੂ 2, _ 

ਆਏ। ਅਵਿਚਲ ਨਗਰ ਸਿਵਰ ਜਿਸ ਬਾਏਂ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀਨਸਿ 
ਤਕਾਰ । “ਗਮਨੌ ਰਨ ਕੋ ਜਮਨਾ ਪਾਰ! ॥ ੩੮ ॥ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ,ਹੋਏ ਸਭਿ 
ਤਯਾਗਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਭਿ ਕਰਿ ਸੈਭਾਰ। ਹਯ ਅਰੋਹ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਯਾਨੇੰ । 
ਬੈਦਿ ਚਰਨ ਗੁਰ ਕੌ ਧਰਿ ਧਜਾਨੇ ॥ ੩੯ ॥ ਪਲਟਾ ਲੋਠਿ ਤੁਰਕ ਗਨ 
ਮਾਰਨ।ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ । ਆਦਿ ਵਜੀਦਖਾਨ ਅਰਿ ਭਾਰੇ। 
ਲੂਟਨ ਪੀਰ ਸਿਰ੍ਹੇਦ ਭਿਸ ਮਾਰੇ ॥੪੦॥ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਅਰੁ ਗ੍ਰਾਮੂ । 
ਉਲੰਘਤਿ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਥ ਤਮਾਮੂ । ਥੋਰੇ ਹੀ ਦਿਵਸਨਿ ਮਹਿ ਆਏ। ਜਮਨਾ 
ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਰਖਾਏ ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਜਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਬੈਦੇ ` 
ਕੋ ਪ੍ਰਕਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸਟਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੬ ॥ 

ਹੈ [ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੈਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ" ਚਲਾ ਤੇਜ ਦਿਖਰਾਇ। ਅਜ਼ਮਤ ਬਲ 

_ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਗਾ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਅਗਵਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਹਿਂ ਤੀਰਥ ਹੈ 

ਮੁਚਨ ਕਪਾਲ” । ਤਹਿ ਤੇ ਪੰਚ ਕੋਸ ਬਲ ਭਾਲਿ। ਟੇਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਥੇਹ ਬਡ 
"ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ । [ਫਾ:, ਬਖ਼ਸ਼ੀ=ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਥੈਦਾਰ; ਸੈਨਾਪਤ, ਕਮਾਂਡਰ] । 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ 

ਤਨਖਾਹ ਦਾਤਾ ਇਕੋ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਸੈਨਾਂਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ]"ਕਮਾਲਮੋਚਨ। 
`੫੪%[ਪਿਛ&ੇ ਪਨੇ ਢੀ ਝਾਰੀ ਟੂਕ, 

“ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਰਾਜ ਨੇ ਏਕ ਸਾਧੂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੈਂ ਦੀਖਕਤ 
`ਕਿਯਾ ਔਰ ਇਸ ਕਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰਖਾਂ 
੧੩, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
ਘਾਧੇ ਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੈਦਾ ਕਹਿਕੇ 

ਸਿੱਖ ਬਣਿਆਂ । ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ ਨਾਉਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਖਿਆ; 
ਪਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ “ਬੈਦਾ” ਹੀ ਰਿਹਾ । 

੧੪. ਬਾਬਾ ਬੈਦਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬੈਸ ਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ 

_ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ । ਯਥਾ:- 
੍ ਬੈਦਾ-ਬੈਦੇ ਤੋਂ ਬਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੇਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫੇਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, 
ਫੇਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਫੇਰ ਦਯਾ ਸਿੰਘ, ਵੇਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਪ ਦੀ ਸੌਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪ 
ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ । ਬਾਵਜੂਦ : :'ਤ ਖਾਲਸੈ ਤੋਂ ਕੂਛ ਵਿੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾ 

ਦੀ ਸੌਤਾਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ 
-ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਮੰਘ ਜੀ ਨ 
ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਤੇ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਨ੍। ਗੁਚ ਪ੍ਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੫੨” ਐਨ ੨ । ਅੰ 7, ਰ੍ 

ਊਚੋ।ਬੈਦਾ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਇ ਪਹੂਚੋਂ॥੨॥ ਸਿੰਘਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਖਬੇ ਬੈਸ । 
-ਪਿਖਹੁੰ ਹੁਕਮਗੁਰ ਲਜਾਵਹਿੰ ਕੈਸਾ-ਇਤ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਏ । 
ਪੰਚੇ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਮਹਿ ਲੜਾਏ!` ॥ ੩ ॥ ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਊਚ ਥਲ ਹੋਰੇ । 
ਖੋਜਹਿਂ 5ਦੇ ਕੋ ਢਿਰਿ ਵੇਰ ।ਟੇਹੇ ਗੁਾਮ ਥੇਹ ਪਰ ਆਏ । ਬੈਠੋ ਤਹਾਂ 
ਦੇਖਿ ਹਰਖਾਏ ॥ ੪ ॥ ਢਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਸੇ । ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ 
ਪਠਿ ਕਰਿਤੈਸੇ। ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਲੋ ਜਬਿ ਥਿਰ ਰਹੇ । ਸਿੰਘਨ ਤਬਹਿ ਬਾਕ 

_ ਇਮ ਕਹੇ॥ ੫॥ ਹਮ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਤੁਮ ਥਿਰ 
ਪ੍ਥਮ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਏਂ । ਹਮ ਅਭਿਲਾਖਹਿ ਦੇਹੁ ਅਹਾਰਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਛੁਧਾ 
੬ 

- ਕਰਹਿੰ ਨਿਰਵਾਗ? ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ ਬੈਦੇ ਸਭਿ ਸਗ ਬਖਾਨੀ। ਸੈਂ ਕੁਛ 

ਬਦ ਏਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੈਚਾ ਓਹ ਕੈੱਬਲ ਪਰਗਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਕਈ 

ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਟੂਕ 3: ਸਫਾ ੬੨੫੪ ਦੀ । 
1ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼; ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਗੂ ਕਿਤ ਤੇ -ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਬੈਦੈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟੋਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ_। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 
ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ੫ ਸੈਮਤ ੧੭੬੫ । ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੧੪ ਮੈਮਤ ੧੭੬੭ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, “ 
ਇਸ ਤੋਂ” ਜੈਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ 
ਮਗਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਦੋਵੇ । ਸਫਰ ਕਰਨੇ, ਬਚਵੇ' ਚਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਖਬਲ ਸੈਂਡਾਲਣੇ, 
ਪੰਥ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਘੱਲਣੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣੇਂ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । ਫੋਟੇ ਛੋਟੇ 
ਮਾਅਰਕੇ: ਸਮਾਣਾ, ਘੁੜਾਮ, ਸ਼ਾਹਆਬਾਦ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ;ਕਪੂਰੀ, ਸਢੌਚਾ, ਬਨੂੜ,ਛਤ ਬਾਵਾਂ 
ਮਾਰਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰਨੀ ਏਹ ਸਾਂਰੇ ਕੈਮ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੋਏ । ਸੇ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 
ਕੁਛ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ । ਪੁਰਾਤਨ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ. ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 
ਟੋਰਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸੰਤੇ ਵਿਚਥਾਂ ਬਾਂ ਤੇਰਾ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ 
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਅਰਕੇ ਬੀ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬੀ ਦੱਸੀਆੰ ਹਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ 
ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਾਯਾ ਬੀ ਮਿਲੀੰਗੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲ ਐਂਉਂਦੱਸਦੇ ਹਨ:- 

“ਕੇ ਕਰ ਬੈਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ।। ਤਬ ਬੰਦਾ ਭਯੋ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੀਤ ॥ ਪੁਤ ਮੰਗੈ ਤਿਸ 
ਦ੍ਰਾਏ ਪੂਤ ॥ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਹੂਤ।। ੮ ।। ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਵੈ ॥ ਕਰ 
ਅਰਦਾਸ ਤਿਸ ਦਖ ਮਿਣਾਵੈ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ_ਜਪਾਵੈ ।। ਜੋ. ਮਾੰਗੇ ਤਿਸ 
ਸੋਊ ਦਿਵਾਵੈ।! ੯॥ ਐਸੀ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਗਈ ਧੰਕ ॥ ਆਇ ਮਿਲੈ ਰਾਣਾ % _- 
ਰਾਂਕ ॥ ਦੂਰਹਿ ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਤ ਆਵੈ ।। ਹੋਇ ਨੇੜ ਬਹੁ ਚਰਨੀ ਪਾਵੈ ॥ ੧੦॥” 



ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੫੩) _ ੍ ਐਲ ੨ ' ਸਹ ੭। 

ਜਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਥਮੈ ਠਾਠੀ । ਅਹੋਂ ਇਕਾਕੀ 'ਸੌਜ ਨ ਕੋਈ । ਬਾਸਨ ਬਸਨ 
ਅਸਨ ਨਹਿ ਜੋਈ" ॥੭॥ ਜਿਸ ਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਇਤੈ ਪਠਾਏ। ਸੋ ਉੱਦਮ 
ਕੀਜਹਿ ਲਿਹੁ ਖਾਏ। ਇਮ ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਰਤ ਬਖਾਨਾ। ਤਿਸ ਛਿਨ , 
ਸਨ ਇਸਤ੍ਰੀਅਨਿ ਆਨਾਂ ॥ ੮ ॥ ਰਾਹਕ ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਕ੍ਰਿਖਿ ਕੋਰੀ। 
ੜ੍ਰਿ ਹਿਤ ਲੀਏ ਜਾਤ ਤਿਸ ਹੇਰੀ । ਬੈਢਾ ਕਹੈ “ਸੁਨਹੁ ਸਿਖ ਭਾਈ ! 
ਇਿਹ ਗੁਰ ਪਠਯੋ ਛੀਨਿ ਲਿਰੁ ਖਾਈ ॥ ੯ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਗੁਨ ਭੋਜਨ ਕਹੁ 
ਆਛੇ। ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਲੂਟਹਿਂ ਸਭਿ ਪਾਛੇ” । ਸੁਨਿਕੈ ਛੁਧਤਿ ਉਠੇ ਤਤ- 
ਕਾਲਾ । ਸਰਬ ਰੋਟਿਕਾਂ ਛੀਨਿ ਉਤਾਲ/ ॥ ੧੦ । ਜਲਪਰ ਬੈਠਿ ਅਚਨ 
ਸੋ ਕਰੀ। ਛੁਧਾ ਅਧਿਕ ਬੀ ਸਭਿ ਪਰਹਰੀ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਧਿਕ ਪਾਇ ਕਰਿ 
ਰੌਰਾ । ਗਈ ਪੁਕਾਰਤਿ ਪਤਿ ਜਿਸ ਠੌਰਾ ॥ ੧੧ ॥ “ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਬੈਠੇ 
/ਬਣਪਾਰ । ਹਮ ਤੇ ਲੀਨਸਿਛੀਨ ਅਹਾਰ । ਉਚੇ ਬਹੁ ਪੁਕਾਰ ਕਰਿ ਹਾਰੀ। 
_ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿ ਕੁਛ ਨ੍ਿਭੈ ਸੁ ਭਾਰੀ! ॥ ੧੨॥ ਰਾਹਿਕ ਦਸਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ 
ਸਾਰੇ । ਹੁਤੇ ਅਲਪ ਹੀ ਬਸਨੇ ਹਾਰੇ । ਲਿਏ ਲਸ਼ਟਕਾ ਰਿਦੈ ਰਿਸਾਏ । 
ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਤੂਰਨ ਧਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਦੌਰਤਿ ਆਵਤਿ ਦੂਰਹਿ ਜੋਏ । 
ਸਾਵਧਾਨ_ਆਗੇ ਸਿਖ ਹੋਏ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਪਰਹਾਰ ਚਲਾਏ। ਮਾਰਿ 
ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਬਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਆਏ॥੧੪॥ ਲਸ਼ਟ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਹਾਰ ਸੰਭਾਰੇ । ਖੈਂਚਿ ੍ 
ਖੜਗ ਤਤਛਿਨ ਕਟਿ ਡਾਰੇ । ਭਾਜਨ ਦਏ ਨ ਕਿਸੂ ਸਥਾਨ । ਖਧੁੰਚਿ 
ਪਹੁੰਢਿ ਢਿਗ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨ॥੧੫॥ ਬਹੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਬੀਚ ਸਿਧਾਰੇ । ਛੀਠਿ 
ਲੀਨਿ ਸਭਿ ਵਸਤ ਸੈਭਾਰੇ । ਜਥਹਿ_ਦੌਰ ਕਰਿ ਲੂਟ ਮਚਾਈ । ਆਨਿ 
ਮਿਲੇ ਕੋਤਿਕ ਨਰ ਧਾਈ॥੧੬॥ ਹੇਤ ਲੂਟਿਬੇ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਯਾ। ਸੋ ਦਿਨ 
ਤਿਸ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਤਾਯਾ । ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਮਤਾ ਕੀਨਿ ਮਿਲਿ-ਸਾਰੇ।-ਅਬਿ 
ਨਹਿੰ ਬੈਠਨ ਬਨਹਿ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ ਉਠਹੁ ਪ੍ਰਾਂਤਿ ਕੋ ਲੂਟ ਮਚਾਵਹੁ । 
ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਲਘੁ ਲਘੁ ਦਰਸਾਵਹੁ । ਜੋ ਅਰ ਪਰਹਿ ਕਾ ਕਰਿ ਦੀਜੈ। 
ਵਸਤੁ ਦਰਬ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਲੀਜੋ॥੧੮॥ ਚਹੈ ਜਿ ਲੂਟਨ” ਸੋ ਨਰ ਜਹਿਂ 
ਜ਼ਹਿੰ। ਮਾਨਵ ਜਾਇ ਬਲਾਵਹਿ ਤਹਿ ਤਹਿੰ-। ਕਿਤਿਕ ਸਬਲ ਨਰ 
ਤਬਹਿ ਪਠਾਏ । ਜਾਮਨਿ ਬੀਚ ਹਕਾਰਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ੧੯ ॥ ਸਭਿ ਕੋ ਖੈਦੇ 
ਧੀਰਜ ਦੀਨ । “ਹਤਹੁ ਕਿ ਲੂਟਹੁ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਹੀਨ । ਮਿਲੈ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਗਨ ਮੈਂ 
“ਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ । “ਜੋ ਲੂਫਣਾ ਚਾਹੇ । 

#ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ` ਹੋਈ । ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ੧ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਟੂਕ । 



__&ਂ ੩੩ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ਇਤ ਸੋਨ ੨। ਅੰਸੂ? _ 

ਸਦ ਜਗਤ ਬਚ ਕਰਣ ਸੜ ਦਰੀ ਮੀ ਲਵ 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਆਯੁਧ ਲੋ ਲੋ ॥੨੧॥ ਅਲਪ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸੁਪਤਿ ਨਿਸ਼ੈਕ। 
ਔਚਕ ਪਰੇ ਜਾਇ ਇਕ ਅੰਕ” । ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਲੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਪਲਾਏ। ਸੋ 
ਬਚ ਰਹੇ, ਅਰੇ ਸਭਿ ਘਾਏ ॥ ੨੨ ॥ ਵਸਤੁ ਧਨਾਦਿ ਲੂਟ ਕਰਿ ਭਲੋ । 
ਭਏ ਸਨੱਧ ਲਰਨ ਕੋਂ <ਲੇ । ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਤੀਨ” । ਲਏ 
ਲੂਟ ਧਨੁ ਵਸਤੂ ਪੀਨ ॥੨੩॥ ਅਸ ਰੌਰੇ ਕਹੁ ਹੇਰਿ ਲੁਟੇਰੇ । ਸਨਿ ਸੁਨਿ 
ਆਨਿ ਮਿਲੋ ਚਹੁੰ ਵੇਰੇ । ਸੈਧਯਾ ਤੀਕ ਤੀਨ ਸੌ ਭਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਛੇ 
ਕਰਿ ਲਏ ॥ ੨੪॥ ਕਰੈਂ ਹਰਖ ਧਰਿ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ । “ਛੀਨਹੂੰ ਦੇਸ਼ਨ 
ਤਰਕ ਸੈਘਾਰਾ । ਆਯੁਧ ਲੂਟਿ ਲੂਟਿ ਧਨ ਭਾਰੇ । ਅਲ੫ ਕਤ 
ਕਿਤਿਕ ਸੈਭਾਰੇ ॥੨੫॥ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਇਮ ਧੂਮ ਉਤਾਰੀ। ਪਰਯੋ 
ਮਹਿੰ ਰੌਰਾ ਭਰੀ। ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਮਹਿ ਨਰ ਸਵਧਾਨੇ । ਗਹਿ ਜਤ 

_ ਖਰੇ ਭਰ ਮਾਨੋ ॥੨੬॥ ?ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਨਗਰ ਢਿਗ ਭਾਰਾ । ਤਹਾਂ ਸਥਿਰ 
ਭਣ ਦੌਨ ਹਜ਼ਾਰਾ । ਮਰੇ ਲਵੇ ਜਿਨਕੇ ਨਹਿਂ ਗਏ । ਊਚ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾ- 
ਰਤਿ ਭਏ ॥ ੨੭ ॥ “ਤਮ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਸੈਗ ।ਗਾਮ ਲੁਟੇ ਉਜਰੇ 
ਭਰ ਜੈਗ੍ਮਸਨਿ ਬੂਬਯੋ“ਅਸ ਆਧਹੁ ਕੌਨ ? ਜਿਨ ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ ਉਜਾਰੇ 
'ਇੱਚੇ ਵੇਰੀਂ। “ਦੇ ਤਿੰਨ । #ਪਟ-ਕਰਿ। ___ 1ਇਚ ਮੁਸਤਢਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬੈਂਦੇ ਦਾ 
ਥੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ'ਕੈਂਬਲ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀ 3ਦਿੰਨ੍ਹ_ ਵਾਲ਼ੀ ਟੂਕ ! 

_2ਇਹ ਪਮੈਗ ਕਵੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸਰੀ ਨਹੀਂ' ਪੁੱਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰਪੈਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ 
ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਭੈਗੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕੰ ਜਦ ਬੈਦਾ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਮਾਂਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲ ਸਤਿਰੁਰਾੰ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ 
ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਦੁਰ ਪਿਆਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 
ਖਰਚ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਪਰੀ । ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮੂਜਬ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਕੜ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਔਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਵਿਚ ਬੈਂਦਾ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । 
ਇਕ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਵੈਂਧ ਵਜੋਂ ਭੈਣ ਕੀਤੀ । ਬੈਦੇ. ਦੀ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀ ਵਧਾਂ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦਾ, 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ; ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੰ ਦੁੱਧ; ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੰ ਪੁਤ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ 
ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਦੁਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਧਨ ਅਰਪਦੀਆਂ; 
ਤੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ `ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਵਾਲੀ ਆਇਆ 
ਖਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ । ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 

[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਹੇਠ] ,8ਇ 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____ ( ੬੨੫੫) ਐਨ ੨। ਅੰਹੂ ੭, 

ਫੋਨ? ॥੨੮॥ ਕਹੈ ਸ “ਕਛ ਨਹਿ ਜਾਨਯੋਂ ਜਾਈ। ਦਿਨ ਪਤਿ ਹੋਤਿ 
, ਤ੍ਰਲੂਛਲ ੯ਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤਨ 
ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾੰ ਤੇ ਥਾੜੂ ਦਿੱਤਾ “ 
ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਆੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਸੀ । ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ 
ਇੱਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੈ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਰਬਪਿਿਯ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । $ੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਦੀ_ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਇਕ ਵੇਰ ਤਾੜੂ 
ਆ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੈ ਫੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਇੰਜ ਪੰਧ ਮੁਕਾਕੇ ਬਾਂਗਰ 
ਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ) ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ 
ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਧੜ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਲੋਕੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨੱਸ ਟੁਰੇ ਸਨ ਪਰ ਖੈਦੈ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ 
ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਤੇ 
ਸਹਾਇਹੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਬੈਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਬੈਦਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਰਲਦੇ ਗਏ 
ਤੇ ਪਰਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ । ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ 
ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਛਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 
ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ “ਕਰ? ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਈਦ 
ਰੋਇਆ ਤੇ ਢੌਧਰੀ ਤੰਗ ਪਏ, ਫੇਰ ਅਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ- ਰਲਕੇ ਅਪਣੇ ਹਾਕਮ ਕੈਥਲ ਦੇ 
'ਫੋਜਦਾਰ ਪਾਸ ਗਏ । ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਂ ਥਲ ਦਾ ਫੌਜਦਾਂਰ,ਜੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ,ਬੈਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, 
ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਤੇ ਕੌੜੇ ਵਾਕ ਕਹੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਜਿਗਰੇ 
ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਹਾਂਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਹੌਂਦੋਂ' ਹੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਬੈਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 
ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ 
ਖੱਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਕੇ ਛੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ_ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ । ਇਬੋਂ' ਉਠਕੇ ਬੈਦਾ ਸੇਹਰ ਖੰਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਜੇ ਥਾਂ ਖਖਰੇਡ ਪਰਗਣੇ ਵਿਚ ਹੈ 1 
ਦਿੱਲੀ 3 ੨੫ ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਰੁਹਤਕ ਤੋ ੨੧ ਮੀਲ ਪੂਰਬ, ਸਾਂਪਲੇ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਤਸੀਲ ਸਾਂਪਲੇ ਦਾ ਪਿੰਭ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਹ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 
ਨੂੰ “ਖੰਡਾ? ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ “ਸੇਹਿਰੀ” ਗਾਉ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤੋ “ਸੇਹਰੀ 
ਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ " । 'ਸੇਹਰੀ ਈੰਡੇ” ਬੈਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਾੜੇ ਦੇ 
ਨਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੋਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਬਰ ਵੇਜੀ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਕੇ ਬਾਂਗਰ ਪੁੱਜਣ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਸਲੂਕ ਤਰਸਵਾਨਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਾਂਬਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ 

ਨ ਲੀ ੨੨ >> ਅਗਲੇ ਪੋਠੇ ਦੇ ਹੋਣ 
`` ਤਤ ਰਣ ੧੫ ਭਗ ਜੋ. ਕਿਖਦੈ ਹਨ:--ਸੇਹਰ ਬਡੇ ਰਾਹ ਪੁਛ ਲਯੋ _। _ਖਖਰੇਡ _ਪਰਜਣੇ 

7 ੩“ ਭਜੇ ! ਦਿ>ੀ ਡੇ ਢਹਿ ਤੀਹ ਕੂ ਕੇਸ। 
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ਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸਚਜ । (੬੨੫੬) ਐਨ ੨ । ਐਮੂ 2, 

ਜਾਤ ਸਮਦਾਈ?। ਤਹਾਂ ਤੁਰਕਪਤਿ ਹੋਯਸਿ ਤਯਾਰ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨਿ 
ਤੂਰਨ ਡਾਰਿ॥੨੯॥ ਦੌਰ ਹਜ਼ਾਰ ਚਢਿ ਕਰਿ ਅਸਵਾਰ । ਦੋਇ ਤੋਪ ਲੇ ਸਗ 
ਜੁਬਾਰ । ਲੂਟਿ ਕੂਟ ਜਹਿੰ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ । ਸੁਨਿ ਤਿਤ ਗਮਨਨੋਂ ਕ੍ਰੋਧ 
ਬਡੋਰ।੩੦॥ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨਜੋਂ ਕਛ ਡਰਿਕੈ। ਪਹੁਚਯੋ ਆਨਿ ਤਹਾਂ ਚੱਲ 
ਕਰਿ ਕੌ। ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ। ਗਨ ਦੰਦਭਿ ਦਲ ਬਿਖੇ ਬਜਾਈ 
॥੩੧॥ ਡਰੇ ਬਿਲੋਕਤਿ ਪੁੰਜ ਲੁਟੇਰੇ -ਲਰਹਿ ਕੌਨ ਇਨ ਕੋਰ ਅਗੇਰੇ । 
ਫਮੂੰ ਅਧਿਕ ਜਿਮ ਆਟੋ ਲੌਨ ਧਰਿ ਪ੍ਰਾਕਮ ਲਰਿ ਗਨਿ ਹੈ ਕੌਨ'-॥੩੨॥ 
ਹੇਤੁ ਪਲਾਵਨ ਕੇ ਹੁਇ ਤਜਾਰੇ । ਪਿਖਿ ਦੇ ਸਭਿ ਸੈਗ ਉਚਾਰੇ “ਤ੍ਰਾਸਹੁ 
ਮਤਿ ਹੂਜਹੁ ਸਵਧਾਂਨਾਂ । ਸਭਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾਇ ?' ਪ੍ਰਾਨਾ॥ ੩੩ ॥ ਜਬਿ 
ਉਚਰੋ ਹੇਲਾ ਅਬਿ ਘਾਲਹੁ । ਲੂਟਿ ਚਮੂੰ ਹਯ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਲਹੁ । ਸਾਰ 
ਬੈਦ'#ਕਰਿ ਹੋਂ ਇਕ ਬਾਰੀ।ਤੁਮ ਸੁਖੇਨ ਰਿਪੁ ਲੀਜਹੁ ਮਾਰੀ॥੩੪॥ਦੇਖਹੁ 
ਪਤਾ ਜਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ । ਪੁਨਹਿ ਪ੍ਹਾਰ ਕਰਹੁ ਲਿਹੁ ਜੀਤ! । ਇਮ 
ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੇ ਅੱਗ ਸਿਧਾਰਾ। ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਬਿਰ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੩੫ ॥ 
ਲੈ ਗੁਰ ਤੀਰ ਲਕੀਰ ਨਿਕਾਰੀ । “ਗੋਰੀ ਗੋਰ ਨ ਉਲੀਘਿ ਅਗਾਰੀ।ਇਮ 
ਕਹਿ ਖਰੋ ਭਯੋ ਰਿਪੁ ਸੌਹੇ' । ਰਿਸ ਤੇ ਕਰੀ ਬੱਕ ਜੁਗ ਭੌਹੇਂ ੩੬ ॥ ਲਾਲ . 
ਬਿਲੋਚਨ ਤਾੜੇ ਅਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਿ ਤਿਨ ਤੋ ਕਛੂ ਨ ਸਰੀ । ਤੁਪਕ ਤੋਪ. 
ਤੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ । ਕਗਹਿਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਿੰਦ ਇਨ ਓਹੀ ॥ ੩੭ ॥ ਉਲੀਘ ਨਹੀਂ 
ਲਕੀਰ ਅਗਾਰੀ । ਤਿਹ ਲੈ ਪਹੁੰਯੀਹ ਨਹਿੰਬਲ ਭਾਰੀ । ਖਰੇ ਸੁਖੇਨ ਨ 
“ਕਿਸ ਕੇ ਲਾਗੇ । ਸਨੈ ਸਨੋ ਆਵਤਿ ਰਿਪੁ ਆਗੇ ॥ ੩੮ ॥ ਪਿਖਿ ਬੈਦੋਂ ਕੋ 
ਪ੍ਰਾਕਮ ਐਸੇ । ਹਰਖੇ ਲੋਗ ਤਜਜੋ ਡਰ ਤੈਂਸੇ । ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
'ਮਸੀਂ ਬਲ ਧਾਰਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ । ”ਕੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਵੈਰੀ ਦੇ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ । 

#ਪ:-ਜਾਹ ਬੰਦ । 1ਪਾ:-ਪਹੁੰਚਿ ਹਫਹਿੰ । 
."ਚਲ[.ਡਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਟ੍ਕ ਦੀ ਬਾਕੀ[ 

' ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟੀਆਂ ਕੀ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇਂਢੇ ਦੇਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਗ ਸੀ । ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੁਬ ਖ਼ਬਰ ਲੈਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਉ ਹੀ ਓਹ ਪਰਜਾ 

, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ₹ ਗਿੰਆ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ । ਐਉਂ 
। ਨਾਲ _..ਹੈਂ ਫਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਬੈਦਾ ਮਾਲਵੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਲੋੜੀ 
ਸਮਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਊਂਦਾ ਰਿਹਾ । 

ਤਤ 



ਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੫੭) , ਸੋਟ ੨। ਅਸੂ ੮, 

ਸੈਭਾਲੋ। ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤਦੈਗ ਬਿਸਾਲੇ ॥੩੯॥ ਕਿਨ ਹੁੰ ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਹੀ 
ਧਾਰੀ । ਭੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਿ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ। ਸਭਿ ਕੇ ਆਗੇ ਬੈਦਾ ਭਯੋ । ਅਪਨਿ 
ਚਮੂੰ ਕੋ ਉਤਸਵ ਦਯੋ ॥ ੪੦ ॥ ਇਮ ਗਮਨਤਿ _ਜਬਿ ਹੋਇਿਸਿ ਨਰ । 
ਭਦੇ ਦਲੇਰ ਚਹਜੋ ਭਟ ਭੇਰ । ਜਬਿ ਕੇਤਿਕ ਤੁਪਕੈ' ਚਲਿਵਾਈ । ਲਗੀ 
ਕੁਰਕਪਗਿਰਿ ਗੇ ਰਣ ਬਾਂਈਂ॥੪੧॥ ਇਹ ਬਚ ਰਹੇ, ਲਗਹਿਂ ਨਹਿ ਆਵਾ । 
ਗਿਰੇ ਬਿੰਦ ਰਿਪੁ ਹ੍ਰੈ ਨ ਬਚਾਵਾ । ਕਿਤਿਕ ਤੁਰੇਗ ਛੁਟੇ ਗਹਿ ਲੀਨ । 
ਚਵਿ ਊਂਪਰ ਬਿਜ਼ਰੇ ਰਣ ਕੀਨ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿਥੇ 
ਉਤਰ ਐੈਨੋ “ਕਦੇ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਸੁ ॥ ੭ 

ਦੋ: [ਬਿੰਦ ਦੀ ਵਿਜਯ। ਦਲ ਵਧਣਾ । ਸਢੌਰਾ ਮਾਰਨਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਯੋ ਨਰ ਭਫ ਭੋਰ ਕੋ ਬੈਦਾ ਚਮੂੰ ਅਨੰਦ'। ਛੀਨ ਤੁਰੇਗਮ 

ਨ ਬਹੁ ਚਢੇ ਬਾਢੀ ਚੌਂਪ ਬਿਲੰਦ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਹ ਕੋਪਜੋ ਮੁਖ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਨਾ । “ਹੇਲ ਕਰਹੁ ਮੇਲਹੁ ਘਮਸਾਨਾ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੁਰੈਗਮ'ਤੌਪ ਸਮੈਤ । 
ਛੀਨ ਲੋਹ ਇਨ ਤੋ ਰਣ ਖੇਤ ੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਨ ਮੈਂਭਾਰ। 
ਜੋਰਿ ਪਨਚ ਮਹਿ ਐਂਚਿ ਉਚਾਰਾ ।£ਹਤਹੁ ਤੁਰਕ ਗਨ ਜਾਨਿ ਨ ਦੀਜੈ। 
ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਛੀਨਿ ਕਰਿ ਲੀਜੈਂ॥੩॥ਤਬਿ ਅਕਾਸ਼ ਕੌ ਦਲਚਲਿ ਆਈ। 
ਹਤਿ ਅਜ਼ਗੈਬਹਿ ਜੈਗ ਮਚਾਯੋ । ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਆਯੁਧ ਚਲੇ । ਪਰੀ ਮਾਰ 
ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਹਲੇ ॥੪ ॥ ਦਈ ਪੀਠ, ਤਜਿ ਤੋਪ ਪਧਾਰੇ । ਤਬਿ ਬੈਦੇ ਨਿਜ 
ਭਟੋ ਲਲਕਾਰੇ । “ਹਯ ਆਯੁਧ ਕਜੋ' ਤੋਪ ਨ ਲੋਤੇ । ਨਹਿਂ ਰਿਪੁ ਠਹਿਰੇ 
ਭਾਜ ਚਲੋ ਤੋ॥੫॥ਨਰ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ ਪਿਖਿਨਿ ਤਮਾਸ਼ਖਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਚਾਰਹਂ 
ਪਾਸਾਂ । ਪਿਥੇ ਪਲਾਵਤਿ ਭੀਰੁ ਅਧੀਰ । ਸਕੇ ਚਲਾਇ ਨ ਤੁਪਕ ਰੁ ਤੀਰ 

- ॥ ੬॥ ਲੂਰਨ ਲਗੇ ਤੁਰੈਗਮ ਲਏ । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਛੋਰਤਿ ਨਹਿ ਭਏ । 
_ਪਰੀ ਲੋਬ ਪਰ ਲੋਥ ਘਨੇਰੀ । ਚਲਹਿ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ ਬਡੇਰੀ ॥ ੭ ॥ 
_ਕਫਿ ਕਫਿ ਗਿਰੇ ਨ ਭਾਜਨ ਪਾਏ । ਚਹੁੰ ਓਰ ਲੋਕਨ ਮਿਲਿ ਘਾਏ। 
ਪ੍ਸਰਜੋ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਛਿਤ ਰੈਗੀਨ । ਕਟੇ ਕਰਾਹੈਂ ਕੋਤਿਕ ਦੀਠ”॥੮ ॥ਰਹੀ 
ਸੈਭਾਲ ਨ, ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ। ਕਹਿ ਲਗ ਬਰਨੌਂ ਜੈਗ ਅਖਾਰਾ । ਗਏ 
ਅਲਾਦਿਕ” ਭਦੇ ਸੈਘਾਰਾ । ਤਬਹਿ ਪਨਚ ਤੇ ਤੀਰ ਨਿਕਾਰਾ ॥ ੯॥ 
ਬਿਰਯੋ ਸਥਾਨ ਆਪਨੇ ਬੈਦਾ। ਲਯੋ ਲੂਟ ਦਲ ਤੁਰਕ ਬਿਲੀਦਾ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬਡੇ ਤੁਰੈਰ।ਲੇਕਰ ਸਗਰੇ ਹਰਖਤਿ ਮੰਗ ॥ ੧੦ ॥ ਜਿਤ ਕਿਤ 
"ਬੈਦਾ (ਆਪਣੀ) ਸੈਨਾ (ਨੂੰ ਦ੫ਕੇ) ਅਨੰਦ ਇਆ । (ਅ) ਬੈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ ਹੋਏ । 

<< ੦੨ ੯੨੬ 
ਕੱਟੇ ੮ਏ ਕਈ ਵਿਲਪ ਰਨ ਹਨ । ਇਕ ਵੱਜ ਗਏ । 



ਸਰ ਗੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੫੮) ਸੋਨ ੨। ਸਗ ੮ 
ਤੇ ਮਿਲਿਰੇ ਨਰ ਆਇ। ਬਿਨਾ ਚਾਕਰੀ ਲੂਟਨ ਚਾਇਆਯੁਧ ਧਰਨ- 
ਹਾਰ' ਸਭਿ ਆਏ। ਮਿਲਿ ਬੈਦੇ ਢਿਗ ਭੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੧॥ ਮੁਸਤਾਬਾਦ” 
ਜਾਇ ਪੁਰਿ ਮਾਰਾ । ਲੁਟਜੋ ਥੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਰਿ ਸਾਰ।ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਵਸਤੂ 
ਸਮੁਦਾਯਾ । ਲੋ ਲੋਕਨਿ ਚਿਤ ਚਾਉ ਵਧਾਯਾ !੧੨॥ ਕੋਤਿਕ ਧਨੀ ਦੋ 
ਨਰ ਮਹਾਂ । ਲੂਟਹਿੰ ਗਰਾਮ ਜਾਇ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂਸੋ ਦੋ ਸੇ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿਚ੍ਿ 
ਜਾਭੇ।ਲੂਟ ਕੂ ਟ ਪੁਨ ਜਾਇ ਸਮਾਤੇ॥੧੩॥ ਪਰਜੋ ਰੌਰ ਭਾਰੀ ਵਿਚਦੇਸ਼। 
ਭਾਗ ਚਲੋ ਨਰ ਨਾਰਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਖੈਦੇ ਮੈਗ ਮਹਾਂ ਦਲ ਭਯੋ । ਲੂਨ ਕੋ 
ਅਲੈਬ ਇਕ ਲਯੋ ॥ ੧੪॥ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂੰ ਹੱਏ ਗਈ। ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਧੂਮ ਧਾਮ ਪ੍ਰਗਰਈ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਜੋ ਸਿਮਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਾ।ਨਿਕਟ ਸਢੌਰਾ 
ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਲੰਦਾ#॥ ੧੫ ॥ ਤਿਸ ਮਾਰਨ ਕੋ ਚਿਤ ਉਮਗਾਯੋ ।. ਕਰਯੋ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ । “ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋ 
ਕੀ ਵਕ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਂਵਦੇ ਹਨ। 

“ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਪਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲੀ 
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਾਕਿਆਤ ਐਉਂ' ਹਨ:-ਬੈਦਾ ਸਿਹਰ ਖੰਡੇ (ਖਰਖੌਰੇ) ਅੱਪੜਕੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ 
ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੰਘ ਆ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਲੜਾਂ । ਰਿਰੈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਯਾਂ ਆਮ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ 
ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ, (ਦੇਖੋ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ _ਲੋਣਾ । ਬੈਦਾ ਬੀ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਬਾ ਬੜਾ ਹਠੀਲਾ ਤੇ ਅਕਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 
ਸੁਹਣੇ ਲੜਾਕੇ ਜੁਆਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪੜਨਗੇ ! ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹਿੰਦੋਂ ਉਪਰ ਸਲੋਦੀ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਪਟੇ, ਇ ਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ । ਸ਼੍ਰੋਤ ਹੈ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਲੀ ਇੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਏਹ ਦੋਵੇ ' ਸਰਹਿੰਦ 
੯ ਫੌਜਦਾਰ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਸਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਏਦਾ ਆਇਆ ਸੁਣਕੇ ਏਹ ਕੋਦ ਕੀਏ, ਪਰ 
ਵੇਹ ਕੈਦੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈਠ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੋ । ਸਨ ਤਾਂ ਏਹ ਸਿੰਘ ਵੀਹਾੰਕੁ 
ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਪਰ ਸਨ ਪਾੱਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਠੀਲੇ ਰਾਠ । ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜਥੇ ਬੀ ਅੱਪੜਨ ਲੱਗ 
ਪਏ । ਭਾਈ ਟੂਪੈ ਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸੰਘ ਆਦਿਕ ਸਜਣ ਬੀ ਜਥਾ ਲੈਕੇ ਐੱਪੜ ਪਏ । 
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਭਾਈ ਵਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜੇ । ਮਦ੍ਹਾਜ ਤੋਂ ਬੀ ਤਕੜਾ ਜਥਾ. 
ਪੂੱਜਾ । ਜਿੰਬੈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਲੋ ਕੇ ਦੁਰਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਸ 
ਨਾਲ਼ ਰਲਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ _ਅੱਪੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬੈਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅੱਪੜੇ ਬਿਨ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਨੂੰਦਾ । ਮਾਂਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ' ਬੜੇ 

[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਹੇਨ]ਛੁਛਭ” 



ਸ੍ਰ ਗੁਕ ਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੬੨੫੯) ਸਨ ੨। ਅਸੂ ੮, 

ਕੂਚ ਨਿਜ ਹੁਕਮ ਅਲਾਯੋ । “ਗੁਰ ਦੋਹੀ ਇਹ ਨਗਜ਼ ਕੁਚਾਲਾ। ਬੁੱਧੂ 
ਸ਼ਾਹੁ ਜੁ ਸਾਧੁ ਬਿਸਾਲਾ ॥੧੬॥ ਗੁਰ ਪੱਖੀ ਲਖਿ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ । ਕਤਲ 
ਕਰਯੋ ਤਿਹ ਸਕਲ ਨਿਕੇਤ । ਸੋ ਪਲਟਾ ਪੂਰਬ ਹੀਂ ਲੀਜੈ । ਹੋਲਾ ਘਾਲਿ 
-.ਫਛ[ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਕੀ/ ਹੂ 

ਮਥੇ ਹੋਏਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਪੱਤਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸੇ 
ਮੰਬੈਲ ਸਿੰਘ ਯਕੇ ਦੁੱ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਕੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਵਟਾਕੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ 
ਬਣਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇ, ਅਤੇ 
ਖਰਚ ਮੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਠਹਿਰੇ ਖੜੇ ਸਨ । ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਸੁਥਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ 
ਧਾਵੇ ਦੇ ਦਾਉ ਘਾਉ ਮਬੈਨਮੰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣ ਗਠ ਲਏ ਸਨ । ਥੈਦਾ ਹਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ 
ਮੈਨਦਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੋਰ ਭੀੜ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀ ਪਤ; ਕੈਥਲ ਹੈਦਾ ਹੋਯਾ, ਪਹਿਣਨੰ 
ਸਮਾਣੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ” । ਇਥਾਂ ਦੇ ਜਲਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਪਠਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬੰਦਾ ਟੁਣ ਉਠ ਪਿਆ । 
ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤੇ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਦੰਡ 
ਦਿੱਤਾ । ਸਰਹਿੰਦ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਢਾ ਮਬੈਲਾੰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ 
ਰਤਾਕੁ ਦੱਖਣ ਰੁਖ਼ ਚਾਲੇ ਪਾਕੇ ਪੂਰਬ ਰੁਖ ਹੋ ਪਿਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੜਾਮ ਮਾਰੀ, ਫੇਰ . 
ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਨੇਸਰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਹੋਕੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ` 
ਪਹੁੰਚਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੌਰੇ ਵਲ ਉੱਤਰ ਨੰ ਹੋ ਦੁਰਆਂ। ਬੈਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੈਗ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ 
ਵਧਦੇ ਜਾਣ,ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਭਰ ਬੈਠਦਾ ਜਾਏ,ਤੇ ਮਾਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਦੇ ਲਗਪਗਯਾ 
ਵਧੀਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ,ਫੇਰ ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰੀ ਜਾਏ । ਸਢੌਰਾ ਬਹੁਤ 
ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਦੋਂ 
ਸਾਧਾਵਰ_ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਗੜਕੇ ਸਾਬੂਵਾੜਾ ਤੇ ਵੇਰ ਸਢੌਰਾ ਪਦ ਬਣਿਆਂ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੈਂ 
ਸਢੌਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਅੱਤਾ ਸੀ । ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੀ ਏਥੋਂ' ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ 
ਸ਼ਾਹ ਬਦੁਰਉੱਦੀਨ ਸੀ । ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਬੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵਲ ਵਧਿਆ । ਪਰ ਸਵੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਦਾ ਕਪੂਰੀ ਤੇ ਪਿਆ । ਇਥੋਂ ਦੇ 
ਸਿਰਕਰਦੇ ਕੁਵਮੁੱਦੀਨ ਨੇ ਇਲਾਂਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਨਹੀਂ ਛੱਭੀ 
ਸੀ । ਪਰਜਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧਿਆ' । ਮਗਰੋਂ 
ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਤੀ ਹੀ ਫਤੇ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਢੌਰ ਮਾਰਕੇ ਫੇਰ ਛਤਬਨੂੜ ਵਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ 
ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਾਸਦ ਦੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂ ਮਿਲ । ਬੈਦੈਂ ਦਾ ਖਰਖੌਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਤਕ 
ਦਾ ਫਤੇ=ਸਫਰ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ 5ਕਸ਼ੇ ਤੇਂ ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਂਗਾ । 

€ਸਨਾਮ ਲੂਣਣੀ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜ। ਸੀ ਸੇ ਬੇਦੇ ਨਹੀ' ਲੂਣੀ । ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂਣ ਵਲ ਹੀ ਗਿਆਂ । 



_ ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। ( ੬੨੬੦) ਸੈਲ ੨। ਸਹ ੯, 

ਕਤਲ ਕਰਿ ਦੀਜੈ? ॥ ੧੭ ॥ ਦਲ ਮਹਿੰ ਭੈ ਦੁੰਦਭਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਰਜੋ 
ਹੁਕਮ “ਗਹਿ ਡੋਕ ਬਜਾਏ! । ਸਾਵਧਾਨ ਸਗਰੇ ਜਥਿ ਭਏ । ਚਢੇ ਤੁਚੰਗਨ 
ਆਯੁਧ ਲਏ ॥ ੧੮ ॥ ਬੈਦਾ ਹੋਇਸਿ ਹਯ ਅਸਵਾਰ । ਬਾਬੇ ਜੁਗਮ ਸੈਗ 
ਮਹਿ ਧਾਰਿ । ਜਾਇ ਸਵੋਂਰੇ ਕਹੁ ਤਬਿ ਘੇਰਾ । ਤੁਪਕ ਤੋਪ ਚਾਲੀ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾ।੧੯॥ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਿ ਕਰਿ ਲਰੇ । ਸੱਯਦ ਖਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਗਨ 
'ਅਰੇ । ਕੜਾਕੜੀ ਮਾਚਕੋ ਘਮਸਾਨ'। ਗੋਰੀ ਚਲੀ ਧਠੂਖ ਤੇ ਬਾਨਾ ॥੨੦॥ 
ਪੁਨ ਚਹੂੰ ਓਰ ਘਾਲਿ ਕਰਿ ਜ਼ੋਰ। ਦਏ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੌ ਮੁਖ ਮੋਰਿ । ਬਾਹਰ 
ਠਹਿਰ ਨ ਸਕੇ ਲਰਾਈ । ਬਰੇ ਦੁਰਗ ਮਹਿਂ ਹੈ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੧॥ ਪਾਕੀ 
ਕੌਧ ਸਥਾਨ ਉਤੈਗ। ਬਝੋ ਮਵਾਸੀ ਹੋਹਿ ਨ ਭੈਗ। ਤਿਸ ਕੋ ਲਾਇ ਮੋਰਚੇ 
ਥਿਰੇ । ਗੋਰਾ ਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਗਨ ਕਰੇ ॥ ੨੨ ॥ €ਸ਼ਾਹਿ ਕੁਸੇਂਤ”? ਪੀਰ 
ਇੰਕ ਤਹਾਂ । ਜਿਸਕੀ ਕਬਰ ਸਕੌਚਨ ਮਹਾਂ। ਚਾਮੀਕਰ ਭੀਤਰ ਬਹੁ 
ਲਾਗਾ । ਬਹੁ ਉਚੋ ਜਗ ਮਹਿੰ ਜਿਹ ਜਾਗਾ ॥ ੨੩ ॥ ਪਾਹਨ ਦੁਰਗ ਬੀਚ 
ਤੋ ਮਾਰੈਂ । ਦਲ ਪਰ ਬਰਥੈ' ਭਟਨ ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ' । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਜੁੱਧ ਹੋੜਿ ਬਹੁ- 
ਤੇਰਾ । ਹੇਲਾ ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਭਟ ਭੇਰਾ ॥ ੨੪॥ ਅਰਮੋ ਦੁਰਗ ਤੂਟਜੋ ਜਬਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਬੈਦੇ ਜਤਨ ਬਿਚਾਰਜੋ ਤਾਂਹੀ । ਵਹਿਰ ਬਡੋ ਦਮਦਮਾ ਉਸਾਰਾਂ । 
ਤੂਰਨ ਲਾਗੇ ਮਨੁਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ॥ ੨੫॥ ਢਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਲ ਬ੍ਰਿੱਧੈ ਬਡ ਐਸੇ। 
ਹੋਇ ਸਵਾਯਾ ਡਜੋਢਾ ਜੈਸੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਲੂਟਨਿ ਧਾਵੈਂ । ਗਨ ਧਨ 
ਧਾਨ ਪੁਰਿਨਿ ਤੋ ਲਜਾਵੈਂ ॥ ੨੬ ॥ ਭਾ ਉਤੋਗ ਦਮਦਮਾ ਉਚੇਰਾ । ਚਢਿ 
ਬੈਦਾ ਉਪਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੁਰਗ ਕੇ ਬਿਖੈ ਲਗਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਰ ਐ ਚੜੋ ਸਮੁਹਾਈ ॥੨੭॥ ਹੁਕਮ ਦਯੋ ਦਲ ਕੋ ਹੁਇ ਹੇਲਾ”। ਸਨ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ੋਰ ਬਡ ਮੇਲਾ। ਧਾਇ ਧਾਇ ਗਢ ਕੋ ਲਗਿ ਗਏ । ਤਤਛਿਨ 
ਸੁਭਟ ਅਰੂਢਤਿ ਭਏ ॥ ੨੮ ॥ ਉਮਡ ਪਰਯੋ ਦਲ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਬਜਜੋ 
ਖੜਗ ਰਿਪੁ ਕਦਨ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ । ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਰਿ ਅੰਗ ਘਨੌਰੇ। ਬਿਬਰੀ ਲੋਥ 
ਪਧੋਬ ਗਨ ਹੇਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੇ । ਢਾਹਿ ਮਦਾਨ 

ਕੀਨਿ ਚਹੁ ਪਾਸੇ । ਬਹੁਰ ਨਗਰ ਮਹਿ ਦਲ ਬਰਿ ਗਯੋ। ਜੋ ਦੇਖਨੋ 
ਵਸ਼ਾਯਦ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ “ਕੁਤਬੁਲ ਅਕਤਾਬ” ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਤੋਂ ਹੈ । 

ਇਹ ਖਾਨਕਾਹ ਤੇ “ਗੌਜੇ ਇਲਮ? ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਢਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਕ ਸਲਾਮਤ ਹਨ । 

ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਛਤ ਧੁਆਂਖੀ ਹੋਝੀ ਦੁੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਧੁਆਂਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ! ਰ੍ 



ਇਮ 

[ਲ ਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਚਜ । (੬੨੬੧) ਐਲ ੨ । ਲੀਹ ੮, 

ਿ ਕੀ “ਫ ਦਯੋ ॥ ੩੦ ॥ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਠ ਸੱਯਦ ਛੋਰਾਂ । ਸ਼ੇਖ ਮਰੇ 
ਅੱਕ“ .ਖਭਿ ਘੋਰਾਂ । ਲੂਟਜੋ ੩ਚੇ ਸਦਨ ਮਹਿੰ ਜਾਈ। ਤੁਰਕਾਨੀ ਆਨੀ 

`॥੩੧॥ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਕੋਭਿਕ ਕਰ ਲਈ"। ਭੋਗੀ ਪਕਰਿ ਨ 

3 ₹ਈ । ਕੋਤ। ਢਲ ਮਹਿ ਤਯਾਗੀ ਲਯਇ । ਸੁਥਨ। ਮਹਿ ਮੂਖਕ 

ਪਰਵਸ਼ਾਇਂ ॥੩੨॥ ਉਪਰ ਬਾਂਧ ਕ੍ਸ ਕਰਿ ਨੀਬੀਂ । ਉਛਰੀ ਢਿਰਤ 
ਉਤਹਿ ਇਤ ਬ)ਬੀ। ਤਰੇ ਪਾਉ ਚੇ ਬੈਧਨ ਕਰੇ । ਨਹਿ ਮੂਖਕ ਨਿਕਸੇ 

।- ਚ ਬਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਸਯਦਾਨ; , ਮੁਜ਼ਲਾਨਿ; ਪਠਾਨੀ । ਕਯ' ਤਿਨ ਕੀ 
”ਤ੩ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨੀ।ਜੋ ਕਬਿ ਨਰ ਨ ਹੋਰਨੇ-ਪਾਈ । ਭਈ ਦਸ਼ਾ ਅਸ 

ਤਹਾਂ ਕੁਮਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਘੋਰ ਪ੫ ਕੋ ਫਲ ਬਿਦਤਯੋ । ਨਾਸ਼ ਨਗਰ ਕੌ 

ਹੋਵਤਿ ਭਯੋ । ਨਰ ਮਰਿ ਗਏ ਲਈ ਗਹਿ ਨਾਰੀ । ਹੋਯਹੁ ਕਾਲ ਭੀਕਰ 
ਭਾਰੀ ॥ ੩੫ ॥ ਪੁਨ ਬੈਦੇ ਚਿਤ ਬੀਚ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਕੀ ਕਬਰ 
ਬਿਦਾਰੀ । ਹਿੰਦੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਸ ਆਗੇ ਜਾਇ। ਨਹੀ ਅਗਨ ਮਹਿ 
ਜਰਹਿ ਕਦਾਇ ॥੩੬॥ ਇਸਕੋ ਛੋਰਨ ਨਾਂਹਿਨ ਆਛੋ। ਰੁੱਚਰ ਮਸੀਤ 

"ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਦੇ ਲੁਫੇਰਿਆੰ) ਨੇ ਨੇ (ਜੋ ਲੱਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਲ਼ ਰਲੇ ਸਨ) ਕਿੰਨੀਆਂ 
ਕੁ ਕਰ ਲੀਤੀਆਂ । 
#ਅੱਗੇ ਅੰਜੂ ੧੦ ਦੇ ਅੰਕ ੧੯ ਵਿੱਚ ਬੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੀਚ 

ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰੁਤ ੬ ਅੰਸੂ ੨੦ ਦਾ ਅੰਕ ੧੭ ਤੋਂ ੨੦ ਤਕ । ਭੋਗੁ ਜੀ ਨੇ ਸਵਢੌਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਹੇ ਸੁੱਬਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ_ਨਹੀਂ` ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਗਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਜਾਪਦੀਆਂ । ਇਕ ਗਲ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸੱਯਦਾੰ ਸ਼ੇਖਾਂ £ਗਲਾਂ ਤੋੰ 

ਅਤਿ ਤੰਗ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ । ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 
ਬੈਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲਗੜੀ ਦੀ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੜਬੁ ਤੱਤ 
ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਠਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਏ:ਸਨ । ਭੈਗੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਯਾ ਬਾਬਤ 

ਐਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
“ਹਿੰਦੂਅਨ ਕੇ ਘਰ ਲੀਨੇ ਰਾਖ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਈ ਕਤਲੋ ਆਖ । 

ਥੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਹਿ _ਸਤਾਯੋ । ਬਿਨ ਬੋਦੀ ਤਿਸ ਮਾਰਿ ਗਵਾਯੋ । 

ਜੋ ਹਿੰਦੁਅਨ ਘਰ ਜਾਇ ਛਿਪੈ ਤੇਉ ਲਏ ਉਬਾਰ । 
ਮਰਵਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਰਦਾ ਇਸ ਕਬਰ ਅਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਦਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਯਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਕੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ? ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ` ਸਨ ਦੇਂਦੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮਰ (੬੨੬੨) . ___ਸੈਨ੨। ਸੂ ਦੰ. 

ਬਿਦਾਰਨ ਬਾਂਛੋਂ-। ਗਯੋ ਆਪ ਤਹਿ ਜਿਸ ਥਲ ਖਰੀ । ਕੈਚਨ ਲਿਪਤ 
ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਕਰੀ ॥ ੩੭ ॥ ਜਾਨਿ ਸੁ ਬੈਦੇ ਕੋ ਆਗਵਨੂ । ਡਗਮਗ 
ਕੈਪੀ ਕਬਰ ਸ ਭਵਨੂ । ਗੁਰ ਸਰ ਕੀ ਤਬਿ ਨੋਕ ਧਸਾਈ । ਰਿਸ ਕਰਿ 
ਸਭਿ ਮਹਿ ਉਚ ਅਲਾਈ ॥ ੩੮ ॥ “ਅਬਿ ਗੀਦੀ ਕੈਬੇ ਕਜਾ ਹੋਇ। ਜਮੋ 
ਹਮਾਰੋ ਪਲਣਾ ਸੋਇ'?। ਠਹਿਰ ਗਈ ਕੈਪਨ ਤੇ ਢੇਰ । ਹੇਤ ਬਿਦਾਰਨ 
ਲਗੇ ਘਨੋਰ ॥੩੯॥ ਸਰਬ ਕਬਰ ਜਬਿ ਤਿਹ ਖਨਵਾਈ । ਹਾਡ ਤਰੇ ਤੇ 
ਲੀਏ ਕਢਾਈ । ਕਾਸ਼ਟ ਬਿਥੇ ਅਗਨ ਤੇ ਜਾਰੇ । ਲਗੇ ਮਸੀਤ ਬਿਦਾ- 
ਰਤਿ ਸਾਰੇ ॥ ੪੦ ॥ ਢਾਹਿ ਕੀਨਿ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਨ । ਜੁਤਿ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ 
ਕੀਨਿ ਵਿਰਾਨ । ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ ਪਲਟਾ ਸੋ ਲੀਨਿ”। ਸਹਿਤ ਪੀਰ ਪੁਰਿ 
_ਠਰ ਤੇ ਹੀਨ” ॥੪੧॥ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਯੋ ਦਲ ਆਇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੁਰੈਗ 
ਤੋਪ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਰੀ ਧਾਂਕ ਕੋਪਜੋ ਤੁਰਕਾਨਾਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ 
ਧੀਰਜ ਹਾਨ॥੪੨॥ “ਕੋ ਇਹ ਭਯੋ ਨ ਜਾਨਕੋਂ ਜਾਈ । ਨਹਿਂ ਕਿਸ ਥਲ 
ਕੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਈ। ਔਚਕ ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਕਯਾ ਸੁਧ; ਆਗੇ ਕਰਹਿ 
ਬਿਲਾਸ” ।੪੩॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ “ਸਢੌਰਾ ਮਾਰਨ! 
ਪ੍ਰਸੈਂਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੰਸੂ । ੮ 41 

੯, [ਵਜੀਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ] । 
`ਫੋਹਗਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਯੋ ਉਜਾਰ ਪੁਰਿ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸੈਘਾਗਿ। ਭਯੋ ਮਹਾਂ 
ਦਲ ਆਣਿ ਤਬਿ ਕੀਨਹ ਕੂਚ ਬਿਚਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਨ% 

ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਠਾਨ । ਜੋ ਸਿਵਕਾ- ਪਰ ਕਰਹਿ ਪ੍ਯਾਨ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਰਖੀ 
ਬਾਂਹਨੀ ਪਾਸ । ਬਿਥਿਧ ਬਿਧਿਨ ਬਹੁ ਬਿਲਸ ਬਿਲਾਸ॥੨॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਧਨ 
ਗਨ ਅਰੁ ਤੁਰਕਾਨ। ਨਿਜ ਦਲ ਜੋਰਿ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਸਬਾਨਾ । ਦੌੰਜਭਿ ਪੰਜ 
ਬਜਾਵਤਿ ਚਾਲੇ. । ਇਤ ਉਤ ਲੁਣਤਿ ਜਾਤਿ ਉਤਾਲੇ ॥੩॥ ਉਡੀ ਗਰਦ 
ਫਛਾਦਜੋ ਅਸਮਾਨਾਂ । ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਗਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ । ਰੌਗ ਪਰੜੋ 
'ਭਾਫ ਉਸ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ । ਕੇਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੀਤਾ । ੧ਨ ਗਰ 
ਪੀਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ / ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰੇਗਾ । “ਨਅ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਹੈ । 

“ਇਹ ਮੁਸੇਤਫਾਬਾਦ ਤੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ' ਫਤੇ ਹੇ ਚੁੱਕ ਸੀ । ਕਫੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜੈਗ 
ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਠੀੜ ਨਹੀ ਅੱਪੜੀ । ਠੀਕ ਤਰਤ!ਬ ਅਸੀਂ' ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ 
ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਫੂਟ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੬੩ ) ਐਨ ੨। ਲੰਸੂ ੯, 
ਦੋਸ਼ ਭਯ ਮਾਨੈ । ਭਾਜ ਚਲੋ ਜਿਮ ਪਾਤ ਪੁਰਾਨ ॥ ੪॥ ਕਰੇ ਕੂਚ ਦਰ 
ਕੂਚ ਸਿਧਾਰੇ । ਤੁਰਤ ਪਠਾਨ ਆਨਿ ਲਲਕਾਰੇ । “ਜਜੋਂ ਕੜੋਂ ਕਰਿ ਮੈਂ 
ਸਰਬ ਮੈਘਰਿਹੋਂ । ਕਹਾਂ ਪਲਾਵੋ ਘਰਤਿ ਧਰਿ ਹੋਂ?॥ ੫॥ ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ 
ਸਭਿ ਚਢੇ ਪਠਾਨ । ਲਸ਼ਕਰ ਅਪਲੋ ਜੋਰਿ ਮਹਾਨ । ਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ । ਦੁਇਦਿਸ਼ਿ ਜੇਗ ਘਨੋ ਹੁਇ ਜੋਵਾ ॥ ੬॥ ਤੋ੫ ਤੁਵੈਗੈਂ 
ਛੂਟਨਿ ਲਾਗੀ । ਕੜਕੀ ਮਨਹੁ ਕਾਲਕਾ ਜਾਗੀ । ਬਰਘਹਿਂ ਗੋਰਾਂ ਅਰ 
ਗਨ ਗੋਰੀ । ਯੂਮ ਧਾਮ ਪਸਰੀ ਚਹੁੰ ਓਰੀ ॥੭॥ ਧੁਖਹਿ ਪਲੀਤੇ ਉਠਹਿੰ 

ਅਵਾਜਾ । ਭੈਰਵ ਕੈਰਵ ਹੁਇ ਕਰਿ ਗਾਜਾ" । ਕੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚਤਿ ਅਰੁ 
ਗਾਵਤਿ । ਰੁਧਰ ਪਿਯਤਿ ਜੋਗਨਿ ਕਿਲਕਾਵਤਿ ॥੮॥ ਐਸੋ ਪਰਮੋ ਅਧਿਕ 
ਘਮਸਾਨਾ । ਲੋਥ ਪੋਬਨਾ ਭਈ ਮਹਾਨਾ । ਚੀਕਤਿ ਦੁੰਚ ਜ਼ਾਂਵਡਾ” ਭਰਿ' 
ਭਗਿਬਬਾਇਸ ਖਾਇ ਮਾਸ ਮਦ ਭਰਿ ਕਰਿ/੯॥ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੂਕਰ ਗੋਮਾਇ। 

ਸ਼ੋਣਤ ਆਮਿਖ ਕੋ ਬਹੁ ਖਾਇ । ਭਯੋ ਭਯੈਕਰ ਭੀਰੂ ਗੂਰਾ । ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ 
ਕਰਿ ਸਰਬ ਗ਼ਰੂਰ ॥੧੦॥ ਕਹਿੰ ਲਗ ਬਰਲੋਂ' ਤੈਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਮਾਰੇ ਪਰੇ 
ਪਠਾਨ ਕਰਾਲਾ । ਅਰਹਿ ਲਰਾਈ ਹੋਰਹਿ ਬੈਦਾ”। ਗੁਰ ਸਰ ਕੌ ਮੈਭਾਰਿ 
ਬਿਲੈਂਦਾ ॥ ੧੧॥ ਰਿਪ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਐਂਚਹਿ ਸਨਮੁਖ । ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ 

_ਹੋਤਿ ਗਨ ਬੇਮੁਖ“ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਦੁਰਗ ਜੁ ਅਰਿ _ਜਾਇ। ਤਹਿ ਸਰ 
ਐੱਚਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਲਗਾਇ ॥੧੨॥ ਛੂਟਿ ਜਾਇ; ਨਹਿ ਰਹੈ ਮਵਾਸੀ । ਜੇ 
ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਰ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ“। ਸਰ ਮਹਿੰ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਨਹਿ 
ਠਹਿਰਹਿ ਸ਼ੱਤ ਹਇ ਘਾਤ ॥੧੩॥ ਲੂਟ ਕਟ ਕਰਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨਾ । 
ਬਲੀ ਪਠਾਠਣੈ ਕੋ ਕਰਿ ਹਾਨਾ। ਤੁਰਕਾਨੀ ਬਹੁ ਗਹਿ ਗਹਿ ਆਨੀ । 
ਨੀਚਨ ਭੋਗੀ ਗਾਖਨਿ ਠਾਨੀਨਂ ॥੧੪॥ ਪਸਰ । ਦਲ ਲੂਟਕੋ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ । 

੧ਭੇਰੋਂ ਭਨਾਨਕ ਹੋਕੇ ਗੱਜਿਆ । (%) ਡੈਠੋ' ਫੈਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ _ਗੱਜਿਆਂ । “ਗਿੱਧਾਂ । 
ਬਕਾਇਰਾਂ ਲਈ (ਸਮਾ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਨਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਝਜਦੋਂ' ਬੈਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 
ਅੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।'ਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਮੈ (ਨਾਸ਼)ਹੁੰਦਾ ਹੈ।#ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅੜਦਾ 

ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ 

ਭੋਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਨੀਚਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ ਭੋਗੀਆਂ । ਚੰਗਾ 

ਹਦ ਕਿ ਬੈਦਾ ਇਹ ਬੀ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੈਲੋ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ _ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ 
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤ ਲੋਂਦੇ ਸਨ । ਦੂਸਰੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 

“ਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੱਚ ਕੱਢਦੇ । ਤੂ ਤੱ ਨੁ: ਓਂ & 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸਰਜ । ___(੬੨੬੪) . ਸੋਲ ੨। # ੯, 
ਜੈਗਲ ਭਰ ਜਾਂਗੁਲਕ ਵਿਸ਼ੋਸ਼'।ਸਭਿ ਪੁਆਧ ਕੋ ਲੂਟਿ ਉਜਾਰਾ।ਠੌਰ ਠੌਰ 
ਰੌਗ ਪਰਿ ਭਾਰਾ ॥ ੧੫ ॥ ਗੁਰ ਬਰਜਜਯੋ ਮਾਰੀ ਨ ਸੁਨਾਮ । ਰਹੈ ਸਾਧ 
ਮੂਲਾ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਬਿਥੈ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੂਤੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਆਏ॥ ੧੬॥-ਭਯੋ ਹਮਨ ਕੋ” ਦਲ ਬਲ ਭਾਰਾਂ । ਮਾਰ ਲੂਟ ਬਿਨ 
ਅਵਰ ਨ ਕਾਰਾਂ । ਵਿਟਕੀ ਪੁਰੀ ਸਿਹ੍ਰੋਦ ਬਿਸਾਲੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰਨ ਲ੍ੂਹਹੈ' 
ਉਤਾਲੀ-॥ ੧੭॥ ਬਸਹਿ ਬਜ਼ੀਦਖਾਨ ਜਹਿਂ ਪਾਪੀ। ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਨਿ ਕੋ 
ਸੈਤਾਪੀ। ਤਿਸ ਹਤਿਬੇ ਨਿਜ ਹਾਬਨਿ ਲਾਲਸ੧ੈਦਾ ਭਯੋ ਸੁਚੇਤ ਅਨਾ- 

। ਲਸ॥੧੮॥ਨਿਸ ਦਿਨ ਉੱਦਮ ਕਰਤੋ ਰਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਪਲਟਾ ਲੌਬੋ ਚੰਹੈ । 
ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿਜਨ ਸਾਗ ਨਿਜ ਸੂਬੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੯॥ 

ਪਰੜੋ ਵੜ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੱ ਭਾਰਾ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਤੇ ਨ ਤਨਕ ਬਿਚਾਰਾ। ਤਿਸ 
ਅਘ ਕੋ ਫਲ ਅਬਿ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ । ਲਾਖਹੁੰ ਲੋਕਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਯੋ ॥ ੨੦॥ 

ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ ਰੋਕਿ ਅਗਾਰੀ । ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੋ ਬਟੋਰਨਿ ਭਾਰੀ । ਲਰੇ 

੧ਘਨੋ ਪੋਰ ਅਰੇ ਨ ਕੋਈ । ਗੁਰ ਦਲ ਪ੍ਰਬਲ ਭਯੋ ਅਤਿ ਸੋਈ” ॥ ੨੧ ॥ 
ਸੁਨਤਿ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਹੈਕਾਰੀ ।ਪਰਿਜਨ ਸਨ ਬਹੁ ਧੀਰ ਉਚਾਰੀ।“ਜਬਿ 
ਲੌ ਮੇਰੇ ਹਾਥੇ ਨ ਹੇਰੇ। ਤਬਿ ਲੋ ਸੈਨਾ ਮਿਲੀ ਬਡੋਰੇ॥੨੨॥ ਹਤ' ਜਾਇ 
ਜਬਿ ਏਕ ਲਰਾਈ । ਮਿਲੋ ਜਿ ਨਰ ਨਹਿ ਪਰਹਿਂ ਦਿਖਾਈ । ਏਕ ਦੇਕ 
ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰੇਂ । ਅਰੇ ਕੌਨ ਅਸ ਨਹੀ' ਨਿਹਾਰੋ”॥੨੩॥ ਇਮ ਕਹਿ ` 
ਨਿਜ ਕਰਿਵਾਯਸਿ ਤਜਾਗੇ । ਹਯਨਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਪਾਖਰ“ ਭਾਰੀ । ਲਵ- 
ਪਰਿ ਆਦਿ ਜਿ ਲਸ਼ਕਰ ਅਹੇ । ਸਕਲ ਬਟੋਰਰ ਅਨਾਵਨ ਚਹੇ ॥ ੨੪ ॥ 

ਦੌਦਭਿ ਬਜਤਿ ਸੈਂਕਰੇ ਆਝੇ। ਜਿਮ ਜਲਨਿਧਿ ਕੋ ਜਲ ਢੈਲਾਏ । ਪੁਰ 
ਸ਼ਿਹ੍ੰਦ ਕੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਡੇਰੇ। ਗਜ ਬਾਜੀ ਜੁਤਿ ਸੁਭਟ ਘੜੋਰੇ ॥ ੨੫॥. 
ਬੈਦੇ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੈ ਕਰਿ ਚਵਜੋ। ਚਮੂੰ ਬਿਲੋਕਿ ਗਰਬ ਉਰ ਬਢਜੋ। ਅਲਪ 
ਮਜ਼ਲ ਤੋ ਚਲਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਨਹਿ ਹਤਸ ਤੁਰਕਾਨਾ ਭਾਰੀ# ॥ ੨੬ ॥ 

ਇਤ ਇਹ ਲੂਟ ਕੂਟ ਬਹੁ ਦੇਸ਼। ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਝਲਿ ਨਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ । 

“ਜੈਗਲ ਸਾਰਾ(ਪਰ)ਛੋਟਾ ਜ ਜੌਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ । #ਗਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਲਝੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰਜਾਂ ਗੁਲਕ”ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਂਗੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਗੀ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਦੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਰਲ ਦੀ ਜਾਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

_ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਵਿੱਤੀ । ਸਾਡਾ (ਖਾਲਸੇ) ਦਾ । ਵਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ 

ਹੈ (ਇਸ ਲਈ) । “ਸਾਵਧਾਨ । “ਕਾਠੀਆਂ । ==ਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਸੌਰਆ ਜਾਣਾ ਸੂਣਿਆਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੨੬੨) ਐਨ ੨। ਲੱਧੂ ੯, 

ਕਿਤਹੁ ਉਜਾਰਤਿ ਕਿਤ ਅਪਨਾਵੈ । ਅੰਨ ਬਸਨ ਬਾਸਨਿ ਧਨ ਲਯਾਵੈਂ 
॥ ੨੭ ॥ ਉਤਰਹਿੰ ਨਹੀਂ ਕਜੂੰ ਬਿਨ ਜੈਗ । ਆਯੁਧ ਧਰੇ ਰਹੈ ਸਰਬੈਗ । 
ਬੈਦੇ ਸੁਨਕੋਂ ਸਿਰ੍ਹੰਦ ਪਤਿ ਆਯੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਤਹਿ ਤੋ ਨਿਕਸਾਯੋ॥੨੮ 
॥ ਹਿਭ ਮਾਰਨ ਕਰਿ ਝੌਂਪ ਬਿਸਾਲ।ਚਢਿ ਇਤ ਤੇ ਪੁਰਿ ਲੂਟਿ ਅੰਬਾਲਾ। 
ਦੀਰਘ ਅਲਪ ਗਾਾਮ ਕੈ ਨਗਰੀ । ਛੀਨੇਂ ਬਸਤੁ ਉਜਾਰਹਿ ਸਗਰੀ ॥੨੯ 
॥ ਸੰਮੁਖ ਤੁਰਕ ਕੈ ਕੂਚ ਕਰੈਤੇ । ਚਾਹਤਿ ਲਰਿਬੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰੇਤੇ । ਛਤ 
ਬਾਨੂੜਦੈਂਨਗਰ ਜਿਸ ਬਾਨਗਤਹਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਹੁੰ ਠਾਨਾਂ ॥੩੦॥ ਇਤ 

#ਇਹ ਜੰਗ ਛਤ ਬਲੂੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ੧੨ ਕੁ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ 

ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 
ਇਤੀ ਬਜੀਦਾ ਮਾਰਯੋ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਕੇ ਮਾਂਹਿ । ਸਤ੍ਰਹ ਸੈ ਸਤਾਹਠੇ ਚਪੜਚਿੜੀ ਕੇ ਪਾਹਿ । 

ਤ੍ਰਯਾਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀਰ ਮੁੈਮਦ ਅਹਸਨ ਈਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜੇ 

ਉਸ ਨੇ ਫਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ; ਜੈਗ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਪੜ ਚਿੜੀ 

ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । “ਚਪਾ ਚਿੜੀ? ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਤ ਖਰੜ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗਵਾਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ 

ਨੂੰ ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਜੈਗ 

ਸਮਬਿਆਂ ਹੈ; ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸਨ ਦਾ ਅੰਧੂ ੧੧ ਦਾ ਅੰਕ ੨੪ । ਟ੍ 

ਛਤ ਬਨੂਕ ਦੇ ਜੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਚਾਲ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਢੌਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤ- 
ਪੁਰ ਮਬੈਲਾਂ ਵਲ ਕਾਸਦ ਘੱਲ ਇੱਭੇ ਗਿ ਅਸੀਂ ਛਤ ਬਨੂੜ ਵਲ ਆ ਫੰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ . 

ਵਲ ਉਤਰ ਆਓ । ਮਬੈਲ ਨਿੰਘ ਬੱਲ ਝੂੱਛ ਪਏ ਤੇ ਰੋਪੜ ਅੱਪੜੇ, ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਉਧਰ ਬੈਦੇ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਕੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਤਾੜ ਗਿੰਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਹੈ, ਸੇ 

ਕੀਰਤਪੁਰੋਂ ਮਬੈਲ ਸਿੰਘ ਹਿਲੇ ਸੁਫਦੈ ਸ਼ਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮਲੈਰਕੋਟਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ 

ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਮਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਰ ਲਓ;ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ , 

ਲਵਾਂਗੇ । ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਰਢਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ, ਚਾਚੇ ਦੇ 

ਪੁਤ ਨਸਤਰ ਖਾਂ ਤੇ ਵਲੀ ਮੁਹੈਮਦ ਖਾਂ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆੰ 

ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿ ਹੈ । ਸੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲੈਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲ 
ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਸਾਰਾ ਵਿਨ ਜੈਂਗ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਰ` ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਈ । ਸਿੰਘੀੰ ਦਾ 

ਸਿੱਕਾ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਢੰੰਪ ਰਤ 

ਮਾਰਨ ਲਈ ਐੱਗੇ ਵਧਿਆ; ਪਰ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ । ਸਰਦਾਰ 

ਢੱਠਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਉਠ ਨੇਂਠੀ । ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾੰ ਗੱ 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ (੬੨੬੬) ਸੈਲ ੨ । ਅੰ ੯. 
ਗੁਰ ਦਲ ਉਤ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵਾ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟਨ ਲਰਿਬੇ ਚਾਵਾ । ਬੈਦਾ 
ਅਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਦੋਊ। ਜੈ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਸੋਊ ॥੩੧॥ ਨਿਸ ਮਹਿਂ 
ਬਯੋਂਤ ਲਰਨ ਕੋ ਕਰਿ ਕੈ। ਮਿਸਲ ਮਿਸਲ ਮਹਿੰ ਉਤਸਵ ਧਰਿ ਕੈ । ਬਹੁ 
ਬਜੂਦ ਗੋਰੀ ਬਰਤਾਈ । ਆਪੋ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ ॥ ੩੨ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਹੋਤਿ ਰਣ ਚਾਹਤਿ ਕਰਜੋ। ਦੋਊ ਵਿਸ਼ਿਨਿ ਛ੍ਧ ਕੋ ਧਰਯੋ । ਹੁਕਮ ਕੀਨ 
'ਚੋਂਜੇ ਪ੍ਰੈਕਾਰੇ!। ਗੋਮੁਖ ਪਟਹ ਢੋਲ ਵਮਕਾਰੇ ॥ ੩੩॥ ਤੋਪ ਪੁੰਜ ਕੀ 
ਸ਼ਲਖ ਚਲਾਈ । ਸੈਨ ਓਰੜੀ ਛਿਤ ਕੈਪਾਈ । ਪਰ੍ਹੇ ਦੂਰ ਲਗਿ ਬੈਧਨ 
ਕਰੇ' । ਤਕਾਰ ਤਵੈਗ ਬਾਨ ਧਨੁ ਧਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਪਰਜੋ ਨੌਰ ਹੋਯਸਿ ਭਣ 
ਭੋਰ । ਛੂਟੇ ਗੋਰੀ ਗੋਰ ਬਡੋਰ । ਤੜਭੜ ਸ਼ਲਖ ਅਵਾਜ਼ ਬਿਸਾਲੋਂ । ਵੂਟੇ 
ਬੀਰਨਿ ਅੰਗ ਉਤਾਲੋ॥੩੫॥ ਹਯਨ ਧਵਾਇ ਪ੍ਰਹਾਰੈ' ਸੂਰੇ । ਲਾਟ ਬਦਨ 
'ਕਰਿ ਕਰ ਗਰੂਰੇ । ਕੋਤਿਕ ਤੋਮਰ ਮਾਰਿ ਪਰੋਏ । ਕੋਤਿਕ ਮਰੇ ਖੇਤ ਦ ਰਣ 

ਦੂਰ ਤਕ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । 
“੬ [ਪਿਛਲੇ ਧਨ. ਦੀ ਬਾਗੀ ਟ੍ਕ] 

ਲੋਥ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਵਏੇ, ਪਰ ਭੂਹੇ ਹੋਏ ਮਬੈਲ ਐਸੇ ਅੜੇ ਕਿ ਨਸਤਰ ਖਾਂ ਤੇ ਵਲੀ ਮੁਹੈਮਦ 
ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੈਮਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੋ ਏਹ ਪਠਾਣ ਤਾਂ ਹਾਰ 
ਖਾਕੇ ਮੁਰਦੇ ਤੇ > ਖਮੀ ਸਰਦਾਰ ਚੁੱਕਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਮੁੜੇ । ਉਧਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਮਾਰਕੇ ਬੰਦੇ 
ਵਲ ਵਧੇ । ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ_ਬਨੂੜ ਦਾ ਪਰਗਨਾ ਮਾਰ_ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ 
ਰੋਪੜ ਦਾ ਬਿਜੈਮਾਨ ਮਬੈਲ ਖਾਲਸਾ ਅੱਪੜ ਪਿਆ । ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੋਹ ਤੱਕ ਅਗੇਰੇ ਵਧਕੇ 
ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਦੋਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ= 
ਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੌੱਜੇ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ ਗਏ । । ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ 

_ ਦੇ ਜਏਦਾਰ ਨੇ ਬੈਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਦੁਖ ਟੋਣੀ ਟੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ 
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈ ਬੜੀ 
ਮਦਦ ਕਰਾੰਗਾ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰਕੇ ਬਦਲਾ ਕੱਢੰਗਾ । ਬੈਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ 

-_ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਮਾਇਆ ਬੀ ਵਿੱਤ ਤੀ, ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੈ ਬੀ ਚਵਾਈ, ਪਰ -ਬੈਢਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਏਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਨ 
ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ? ਸਰਹਿੰਦੋਂ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਰ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗ ਵਾਰ ਚਪੜ ਚਿੜੀ 
ਦੇ ਫਿਕਾਣੈ ਪਾਸ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । 



ਘੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੬੭) ਨੈਨ ੨। ਅੱਸੂ ੧੦. 

ਸੋਏ॥ ੩੬॥ ਕਹੀ ਬਾਤ ਕੁਛ ਸੁਨਿਯ ਨ ਕਾਨਾਂ । ਦਿਖੀਯਤਿ ਨਹੀ' 

'ਸਮੀਪ ਸਬਾਨਾ । ਹੇਲ ਮੇਲਿ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿ ਲਰ ਪਰੇ । ਕਾਵਿ ਖੜਗ ਅਰਿ 
ਕਾਣਨ ਕਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਹਥਾਵੱਬ ਹ੍ਹੋਗੀ ਇਕ ਬਾਰਾ । ਘਾਵ ਪਰਸਪਰ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਹਾਰਾ। ਸਿਪਰ ਸੈਭਾਰ ਨ ਗਿਨਤੀ ਰਹੀ। ਕਰਾਚੋਲ ਧਾਰਾਂ ਇਮ 
ਬ੍ਰਹੀ ॥੩੮॥ ਤੋਪਨ ਤੇ ਮਰਿ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਜੈਗ ਤੁਵੈਗਨ ਸੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰੋ। 
ਨੌਜ਼ੇ ਭਾਲੇ ਸਾਂਗ ਪਰੋਵਨ । ਜਮਧਰ ਖੜਗ ਖਾਇ ਕਰਿ ਸੋਵਨ ॥ ੩੯ ॥ 

ਛੂਛੇ ਅਨਿਕ ਤੁਰੇਗਮ ਡੋਲੋ' । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕੇਤਿਕ ਭਟ ਥੋਲੀਂ । ਲੋਥ 
ਧੋਬਨਾ ਰਣ ਥਲ ਹੋਈ । ਸ੍ਰੋਣਿਤ ਲਿਪਤਿ ਵਿਰਤਿ ਨਰ ਕੌਈ ॥ ੪੦ ॥ 
ਅਰਣ ਬਰਣ ਕੀ ਧਰਿ ਕੌਰਾਲਾ। ਨਾਚੈਂ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ,ਬੈਤਾਲਾ । ਕਹੂੰ ਰੁੰਡ 
ਕਟਿ ਮੁੰਡ ਪਰੇ ਹੈਂ । ਹਾਥ ਪਾਂਵ ਕਟਿ ਧਰਾ ਗਿਰੇ ਹੈਂ ॥ ੪੧॥ ਕਹੌਂ ਕਹਾਂ 
ਲਗਿ ਜੁੱਧ ਅਖਾਰਾ । ਬਰਨਨ ਕਰਿ ਹੋਂ ਜੇ ਬਿਸਬਾਰਾ । ਰੀਥ 'ਪਸਾਲ 
ਇਸੀ ਕੋ ਹੋਇ । ਲਾਖਹ ਮਾਰਨ ਮਰਨੋ ਜੋਇ ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

£ਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਬੰਦੇ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਨੌਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੯ ॥ 
੧੦, [ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ । ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ਬਰਜੇ ਜੋਧਾ ਆਪਨੇ ਬੈਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਖਾਨਿ । “ਨਹਿਂ ਕੋ ਹਤੈ ਵਜ਼ੀਦ 
ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰੋਂ ਨਿਜ ਪਾਨਿ?॥ ₹॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਪੂਰਬ ਸਕਲ 
ਹਟਾਏ । ਲਰਤਜੋਂ ਮਰੇ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਤਬਿ ਬੈਦੇ ਨਿਜ ਹਯ ਵੇਧਾਯੋ । 
ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਦ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਆਯੋ ॥ ੨॥ “ਸੁਨਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਕੇ ਦ੍ਰੋਹੀ ! 

ਸਲਤਨ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਹੀਮਹਾਂ ਅਧਮ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਪ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਿਸ 
_ਕੋ ਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਇਸ ਕਾਲਾ॥੩॥ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੇ ਸਾਂਬ । ਹੋਹਿ 
ਬਿਨਾਸ਼ ਮਾਨ ਮਮ ਹਾਥ' । ਗੁਰ ਕੋ ਅਦਬ ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਾਖਾ । ਸੁਨਤਿ 
ਵਜ਼ੀਦਖਾਨ ਤਬਿ ਭਾਖਾ॥੪॥/ਮੇਰੇ ਸੁਭਟ਼ਨ ਕੋ ਕਟਾ ਹਵਾ । ਸ਼ੱਤ ਸਮੀਪ 
ਖਰੋ ਰਨ ਜੋਵ।ਸਭਿ ਦਲ ਕੋ ਇਹ ਰਿਪੁ ਸਰਦਾਰ । ਤਜੋ ਤੁਵੈਗ ਕਜੋਂ ਨ 
ਲਿਹੁ ਮਾਰ॥੫॥ ਬਰਛੀ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਕਰਿ ਲੀਜੈ ਇਹੁ ਤੁਰਤ 

_ਨਿਕੈਦ। ਇਮ ਸੁਨਿ ਹਲ ਕਰੇ ਗਨ ਧਾਏ । ਗੋਰੀ ਤੀਰ ਸਭਿਨਿ ਬਰ- 
ਘਾਏ॥੬ਮਇਤ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਦਾ ਭ॥ਸਰ ਧੰਰ ਧਨੁ ਪਰ ਐਂਚਨ ਕਯੋ । 
ਦੁਦਿ ਦਿਸ਼ਿਤੇ ਗਨ ਛੁਟੀ ਤੁਵੈਗੈਂ । ਗਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਤੁਰਕ ਤਰੋਗੇਂ ॥੭॥ 

ਹੇਲ ਦੁਵਿਸ਼ਿਨਿ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰ ਐਂਚਯੋ ਬਲਵਾ- 
੧ਨ (ਕਿ ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਹਥੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ । __ 7 



ਰ੍ ਵਾ ਦਰ ਕ- 
। ਦੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੬੨੬੮) ਸੈਨ ੨ । ਅਨੂ ੧$ 

ਨਾ'।ਕਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਰਹੈ ਦਿਵ ਆਗੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਇ ਜੈਗ ਤਜਿ ਭਾਗਾਂ 
॥੮॥ ਪਿਖਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਪਲਾਵਨ । ਚਹੇ ਵਜ਼ੀਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵਨ 1 
ਤਬਿ ਬੈਦੇ ਚਿਤ ਬਿਥੈ ਬਿਚਾਗ ।-ਹਤੋਂ' ਕਮੌਤ ਅਘੀ ਇਹ ਭਾਰਾ ॥੯॥ 
ਜੋ ਆਯੂਧ ਤੋ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਹਾਰਾ । ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਹਿ ਸੁਖਾਰਾ। ਉਢਿਤ 
ਨਰਕ ਮਹਿ ਲਹੈ ਸਜ਼ਾਇ-। ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਢਿਰ। ਪਹੁੰਚੜੋ ਜਹਏ 
॥੧੦॥ ਬਲ ਤੋ ਪਕਰਿ 'ਟਾਂਗ ਰਿਪੁ ਕੇਰੀ। ਤਰੇ ਗੇਰਿ ਲੀਨਜਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । 
ਘੋਰਾਂ ਬਲੀ ਫੇਰ ਤਿਸ ਊਪਰਿ। ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਸੇ ਤਤਛਿਨ ਤੂ ਪਰਿ ॥੧੧॥ 
ਕਾਇਰ ਹੋਇ ਮਰਯੋ ਬਡ ਪਾਪੀ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਕੌ ਸੈਤਾਪੀ। ਜਬਹਿ 
ਵਜ਼ੀਦਾ ਕਿਤਹੂੰ ਨ ਹੇਰ।ਭਾਜਯੋ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਸ ਬਡੇਰਾ / ੧੨॥ ਬੈਦੇ ਕੀ 
ਸੈਨਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਲੂਟਿ ਕੂਟਿ ਤੁਰਕਾਨੇ ਘਤੀ।ਹਯਸ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਦਲ ਮਹਿ 
ਆਏ।ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਕੌ ਗਿਨਤੀ ਪਾਏ॥੧੩॥ ਲੂਟਿ ਬਜ਼ਾਰ ਲੀਨਿ ਤਿਸ 
ਬੇਰੇ । ਤੈਬੂ, ਤੋ੫, ਦੁਰਦ” ਬਹੁਤੇਗੇਗਾਮ ਨਗਰ ਕੇ ਨਰ ਭਣ ਭਾਰੇ। ਜਹ 
ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਤ ਮਿਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ ੧੪ ॥ ਵਿਟਕੀ ਪੁਰੀ" ਭਗੈਲ ਪਠਾਏ । 
ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਪਾਂਇ ਜਮਾਏ । ਪਾਛੇ ਦਲ ਬੰਦੇ ਕੋ ਭਯੋ। ਲੂਟਤਿ 

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਬਖਸ਼ਿਆ) ਬਲਵਾਨ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਬਵਾ ਬਲਵਾਨ (ਬੰਦੇ ਨੇ) । 
“ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭਾਜੜ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਵੌਖਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੇ । ₹ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 
ਜਰ ਤੀ ਮਰਦ ਉਵ ਉਆ ਜਰੀ 1 

₹ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬੈਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 
ਲਿਖੀ ਹੈ । ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਇਆ । 
“ਤਰੀ ਬਜੀਦਾ ਸਸਕਤ ਪਾਯੋ” ਇਤਨ। ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਦਿੱਤਾ । ਫਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਦੇ ਮੁਅਰਖ ਮੀਰ ਮੁਹੈਮਦ ਅਹਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਐਉਂ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ:- 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਕਰੇਤਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀਓ ਸੁ । ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਛੀ 
ਫੜਕੇ ਖੁਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੋ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ । 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ 
ਸੂਤਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਕੋਲ ਹੀ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ 
ਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ.ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਮਰ ਤਕ ਉਤਰ ਗਈ । ਭੈਗੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹ-ਵੀ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਬ ਨੂੰ ਵਹਿੜਕਿਆਂ ਮਗਰ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਘਿਸਟਵਾਇਆ ਤੇ ਢੋਰ 
ਦੱਬਿਆ ਨੂਹੀਂ; ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਲੌਬ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਗੀਤਾ । 
ਸ: ਕਰਮੰਲਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋਬ ਟੰਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਖਾਣ । 



੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਘ ਸਰਜ। (੬੨੬੯) __ 'ਐਠ ੨ । ਅੱ ੧੦. 

ਮਾਰੰਤਿ ਥਾਵਤਿ ਗਯੋ ॥ ੧੫॥ ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਲੂਟਿਬੇ ਹੇਤੁ । ਚਲੋ ਝੋਂਪ 

ਕਰਿ ਭਏ ਸੁਚੇਤ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਦੌਰਨ ਕਰਿਕੈ । ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਣ ਸ਼ੱਤ੍ਰ 
ਗਨ ਦਰਿਕੈਂ ।੧੬॥ਪੁਰਿ ਜਨ ਕਹਾਂ ਪਲਾਇ ਬਿਚਾਰੇ । ਦਰਬ ਕਰੋਰਹੁੰ_ 
ਵਸਤੁ ਉਦਾਰੇ । ਲਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰਬਲ ਵਹਿਰ ਹੀ ਮਾਰਯੋ। ਬਚੇ ਅਰੇ ਤਹਿ 
ਤੁਰਤ ਬਿਦਾਰਯੋ ॥੧੭॥ ਬਰੈ ਨਗਰ ਮਹਿ ਲੂਟ ਮਚਾਈ । ਕੈਚਨ ਰਜਤ 
ਲੀਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਬਡੇ ਬਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲੂਟਾ। ਅਰੇ ਅੱਗ ਸੋ ਤਤਛਿਨ 
ਕੂਫਾ ॥੧੮॥ ਬਹੁਰ ਸਦਨ ਮਹਿਂ ਸੁਕਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਲੂਟਤਿ ਵਸਤੂ ਦਰਬ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਮੁਗ਼ਲਾਨੀ, ਸਯਦਾਨਿ, ਪਠਾਨੀ। ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਨੀਚਨ ਰਤਿ 
ਮਾਨੀ'॥ ੧੯ ॥ ਇਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਕਰਮ ਚੇਡਾਰ । ਝੂਠਾਨੰਦ ਮਹਾਂ ਬੁਰਿ- 
ਆਰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਮਰਿਵਾਏ।ਕਰਿਬੇ ਸਾਕ ਵੈਸ਼ ਉਪਜਾਏ॥੨੦॥ 

ਸਿੰਘਨ ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ । ਬੂੜਿ ਸਦਨ ਗਹਿ ਲੀਨਿ੍ ਕੁਚਾਰੀ । 
ਬੀਧ ਨਾਕ ਮਹਿ ਛੇਦ ਕਰਾਯੋ । ਲੋਹ ਕੜਾ ਵਿਚ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਯੋ ॥੨੧॥ 

_ ਸਦਨ ਸਿਰ੍ਹੰਦ ਨਗਰ ਕੇਂ ਸਾਰੇ । ਲੂਟ ਕੂਟਿ ਕਰਿ ਦੀਨ ਉਜਾਰੇ। ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ ਭਟ ਗਹਿ ਗਹਿ ਨਾਰੀ।ਨਿਜ ਡੋਰਨ ਮਹਿ ਆਨਿ ਉਤਾਰੀ॥੨੨॥ 

ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਲੂਟਿ ਅਧਿਕ ਧਨ ਪਾਯੋ। ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਸਿਵਰ ਕੋ ਛਾਯੋ । 
ਪਰਜੋ ਦੂਰ ਲਗਿ ਹੋਤਿ ਪੁਕਾਰੀਸੈਕਟ ਅਧਿਕ ਰੁਦਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀ॥੨੩॥ 
-ਤੁਰਕਵਜ਼ੀਦਖਾਨ ਤੇ | ਆਦਿ-। ਗਾਰੀ ਦੇਤਿ-ਗਈ ਬੁਨਿਯਾਦ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ 
ਕੇ ਸੁਤ ਬਾਲਕ ਮਾਗੇਸੋ ਅਬਿ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਦੁਖ ਭਾਰੇ-॥੨੪॥ਪੁਰ ਜਨ 
ਦੀਨ ਹੋਹਿ ਘਿਘਆਏ। ਸਭਿ ਕਿਛ ਤਯਾਗਤਿ ਤੁਰਤ ਪਠਨਾਏ। ਤਸਤਿ 
ਕਹੈਂਬਢਰਹੈਂਜਿ ਪ੍ਰਾਨ/ਕਹੂੰ ਪਹੁੰਚਿਕਰਿ ਲੋ' ਗੁਜ਼ਰਾਨ॥੨੫॥ ਕਹੌਕਹਾਂ 
ਲਗਿ ਪੁਰਿ ਜਨ ਦਸ਼ਾ।ਸੰਭ ਕਿਛ ਤਯਾਗਿ ਭਗੇ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਾ । ਦਰਬ ਕਰੋ- 
ਰਹੁੰ ਢਲ ਮਹਿੰ ਆਯੋ।ਵਸਤੁਨਿ ਕੌ ਸੈਚੈ ਸਭਿ ਪਾਯੋ॥੨੬॥ ਬਡੇ ਬਡੇ ਉਮ- 
ਰਾਵ ਪ੍ਰਹਾਰੇ/ਜੇ ਸਿਵਕਾ ਗਜ ਪਰ ਅਸਵਾਗੇ। ਖੋਜੇ ਕਹੂੰ ਨ ਪਾਯਤਿ ਸੋਇ। 
ਤਿਨਕੇ ਸਦਨ ਬਰੇ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੨੭॥ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਲੂਟਤਿ ਲਯਾਂਏ। 

ਤਿਲ ਕੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਗਹੀ ਸਮੁਦਾਏ । ਚੈਕ ਲੋਕ ਮਿਲਿ ਲਾਲਚ ਪਾਗੇ । ਧਨੀ 
ਯਿਦਨ ਸਭਿ ਖੋਦਨ ਲਾਰੈ॥੨੮॥ਗਾਡਜੋ ਦਰਬ ਨਿਕਾਂਸਿ ਵਿਸ਼ੇਖਾਘਰਨ 
ਬਿਦਾਰਨ ਲਗੇ ਅਸ਼ੇਖਾ । ਦੁਰਗ ਆਦਿ ਸੈਂ ਜੇਤਿਕ ਮਾਇਆ । ਖੋਦਤ 

੧ਨੀਚਾਂ ਨੇ ਫੜਕੇ ਭੋਗੀਆਂ । 



ਸਰੀ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੨੭੦) ਐਨ ੨ । ਯੱਹੂ.੧੦. 

ਖੋਜਤ ਨਿਕਸੰਤ ਆਇਆ ॥੨੯ ॥ ਦਰਬ ਕਰੋਰਹੁਂ ਬੈਦੇ ਲੀਨ । ਆਦਿ 
ਵਜੀਦੇ ਮੈਚ ਜੁ ਕੀਨ । ਬੜੇ ਧਨਾਦਿ ਜਹਾਂ ਨਰ ਗਨ ਹੈਂ । ਛੀਨ ਲੀਨਿ 
ਤਿਨ ਜੇਤਿਕ ਧਨ ਹੈ॥੩੦॥ ਪੁਰਿ ਜਨ ਕੋ ਬਡ ਤਾਸ ਉਪੰਨੇ। ਭਰੇ ਸਦਨ 
ਵਸਤੂ ਤਜਿ, ਭੈਨੋ'। ਨ ਬਚਾਵਨਿ ਕੋ ਇਕ ਚਾਹਾ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਕੁਛ 
ਤਹਾਂ ਲੁਟਾਹਾ ॥੩੧॥ ਸੈਕਟ ਪਰਮ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਭਏ । ਜੇ ਕੁਛ ਅਰੇ ਮਾਰ 
ਕਰਿ ਲਏ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਤੇ ਪਾਪ ਫਲ ਭਾਰੇ । ਪਰੇ ਪੁਰੀ ਪਰ;ਕੌਨ ਉਬਾਰੇ 
॥੩<॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਰਾਖਾ। “ਘਰ ਢਾਹਹੁ! ਇਮ ਹੁਕਮ 
ਸੁ ਭਾਖਾ । “ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀ ਕੀ ਸਤੁਦ੍ਵ ਪਾਵਹੁ । ਗੁਰੂ ਸਰਾਪ ਕੋ ਅਥਿ ਸਵ- 
ਲਾਵਹੁ ॥੩੩॥ ਜੋ ਇਸ ਪੁਰਿ ਘਰ ਢਾਹਤਿ ਰਹੈ। ਸੋ ਬਿ ਕਬਿ ਧਨ ਕੋ 
ਬਹ ਲਹੈ?। ਦਲ ਕੋ ਲੋਕ ਅਪਰ ਨਰ ਰੈਕੇ । ਲਗੇ ਬਿਦਾਰਨ, ਘਰ ਬਰ 
ਬੈਕੋ ॥ ੩੪॥ ਬੜੇ ਪੌਰ ਚੋਪਖੀ” ਅਟਾਰੀ । ਛੱਜੇ ਛਾਤ ਰਾਂਵਟੀ£ ਭਾਰੀ । 
ਰਚਿਰ ਦਰੀਚੀ ਚੂਨਾ ਖਚੇ। ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਦਰ ਗਨ” ਰਚੇ ॥ ੩੫ ॥ 
ਕੋੜਿਕ ਕੈਚਨ ਲਿਪਤਿ ਸੁਹਾਏ। ਚਿੱੜ੍ਰ ਬਚਿੱਤ੍ ਰਚੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੁੰਦਰ 
ਬੈਠਕ ਤਨੇ ਬਿਤਾਨਾ। ਅਚਰਜ ਭੌਨ ਰਚੋ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥ ੩੬॥ ਅਮਰਾ- 
। ਵੜਿ' ਕੋ ਸਮਸਰ ਪਰੀ । ਢਾਹਿ ਢੋਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਬਰੀ । ਖੋਦੜਿ ਨਿਕ- 
ਸਤਿ ਦਰਬ ਖ਼ਹਾਨਾ । ਯਾਂਤੇ ਕੀਨ ਬਿਦਾਰ ਮਦਾਂਨਾ# ॥੩੭॥ ਗੁਰ ਸੁਤ 
ਅਘ ਤੇ ਅਸਗੰਤਿ ਹੋਈ । ਮਨਹੁ ਇਹਾ ਨਹਿ ਬਾਸਯੋ ਕੋਈ। ਬੈਦੇ ਸ 
ਖੱਤ੍ਰੀ ਮੰਗਵਾਯੋ । ਲੋਹ ਕੜੇ ਸੋਂ ਨਾਕ ਬਿਧਾਯੋ ॥੩੮॥ ਬਡੋ ਜੋਦੜੋ ਬੈਧਨ 
"ਭੱਜ ਗਏ । “ਚਾਰ ਛੱਤੀ । ₹ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਜੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਯਾ ਥਾਂ । ਧਰ ਉਪਰਲਾ 

_ ਕਮਰ ਮਮਣੀ; ਬਸ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੀ ਰਾਂਵੱਟੀ । ਬਾਜੈ ਵੇਲੋਂ ਛੇਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਦਰਵਾਜੇ । “ਇੰਦਰਪੁਰੀ । %ਸ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰਲੇ ਲੋਖ 

ਵਿਚ ਲਿਖਦੇਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਟਿੰਦ ਫਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ 
ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਦੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਕੇ, ਬੇ-ਚਰਾਗ 
ਕਰਨੋ' ਬਚਾ ਲਿਆ । ਭੁਜੈਗੀਆਂ ?> ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ । ਸਰਟੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ 
੧੮੨੦ ਵਿਚ ਜੇ-ਚਰਾਗ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਢਾਹਿਆ । 

ਮੁਰੈਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਵਧਾਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪਛ' 
ਹੋਈਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੈਗ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਸਿੱਖੋ ਕਾ 
ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ!” ਵਿਚ ਓਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਸ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਸਖਤੀਆੰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕੀ ਸਨ । 

9 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੬੨੭੧) ਐਨ ੨। ਗੌਸੂ ੧6. - 

ਕੀਨ । ਐਂਚਿ ਚੈਡਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦੀਨ । “ਦਲ ਕੋ ਜੋ ਬਜਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ।ਲੋ 

ਇਸ ਵੇਰਹੁ ਸਕਲ ਮਝਾਰਾ ॥ ੩੯ ॥ ਇਕ ਬਿਰਾਂਟਕਾ ਹਾਟ ਮੰਗਾਵਹੁ । 

ਪਨਹੀ ਪੰਚ ਸੀਸ ਪਰ ਲਾਵਹੁ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਵੇਰੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਵਹੁ । ਮਾਰਿ 
ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵਹ।੪੦॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਵੇਰ ਤਿਸ ਰੀਤਿ । 

ਮਾਰ ਹੋਤਿ ਜੂਤਨ ਕੀ ਨੀਤ । ਇਮ ਗੁਰ ਦਹੀ ਮਾਰਯੋ ਮਰਕੋ । ਸੈਕਟ 
ਭੋਗਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ੫ਰਯੋ ॥੪੧॥ ਅਸ਼ਟ ਬਰਸ ਕੀ ਕੋਨਜਾ ਯਾਂ ਕੀ । ਦਲ 

ਮਹਿ ਪਕਰੀ ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਤਾਂਕੀ । ਕੇਤਿਕ ਦਯਾ ਸਹਤ ਨਰ ਹੋਇ । ਬੇਢੇ 

ਨਿਕਟ ਸਨਾਵਤਿ ਸੋਇ ।੪੨॥“ਇਸ ਕੋ ਕਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਘ ਮਾਂਹੀ । ਜਿਸ 

ਕੋ ਅਥਿ ਲਗਿ ਸੂਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਂਹੀ। ਤਜਿਬੇ ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ। 
ਦੇਹੁ ਛੁਰਾਇ ਗਹੈ ਕੋ ਨਾਂਹਿ? ॥੪੩॥ ਸੁਨਿ ਬੈਦੇ ਬਡ ਕੋਧ ਉਪਾਯੋ। “ਇਹ 
ਤੁਮ ਨੇ ਕਯਾ ਹਮਹਿੰ ਸੁਨਾਯੋ। ਸ਼ੀਰ ਥੋਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਜਿਨ ਕੌ ਸੁਧਿ 

ਨਹਿ ਮਿਲਨ ਕਿ ਬਾਦੇ'॥ ੪੪॥ ਤਿਨ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਕਹਾਂ ਇਨ ਜਾਨੇ । 

ਸਭਾ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੀ ਨਰ ਸਯਾਨੋ । ਨਹਿ ਮਤਿਮੰਦਨਿ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੇ।ਖੱਤੀ 

ਕਹੇ ਸੁਨਤਿ” ਸੋ ਮਾਰੇ॥ ੪੫ ॥ ਝੁਠਾਨੰਦ ਨੰਦਨੀ ਜੋਇ। ਯਾਂਤੇ ਉਚਿਤ 

ਨ ਤਜਾਗਨਿ ਸੋਇ । ਮਮ ਹਦੂਰ ਤਿਸ ਕੌ ਲੇ ਆਵਹੁ। ਚੈਡਾਲਨ ਟ 
ਹਾਬ ਗਹਾਵਹ ॥੪੬॥ ਸੋ ਅਪਨੇ ਮਹਿੰ ਲੋਹਿਂ ਮਿਲਾਈ । ਪਾਪੀ ਕੇ ਬਨਿ 
ਜਾਹਿ ਜਮਾਈ!। ਇਮ ਕਹਿ ਤੁਰਤ ਹਕਾਰਨਿ ਕਰੀ । ਹੁਕਮ ਚੈਡਾਲਨ 
ਸੋਂ ਕਰਿ, ਧਰੀ! ॥੪੭ ॥ ਲੋ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ । ਇਮ ਪਾਪੀ ਠਰ 
ਢਨਿ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਜੇ ਗੁਰਨਿੰਦਕ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨਿ ਬੈਛੇ 
ਪਹੀ॥੪੮॥ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਰਿ-ਸੋ ਮੰਗਵਾਏ। ਹਾਥ ਪਾਵ ਕੈ ਨਕ ਕਟਾਏ । 

ਕੇਤਿਕ ਕੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮੁਖ ਕਾਰੇ । ਗਧੇ ਚਢਾਏ ਵਹਿਰੇ ਨਿਕਾਰੇ ॥ 
੪੯॥ ਕੋਤਿਕ ਪਕਰਿ ਕੂਪ ਮੰਹੇ ਭਾਰੇ । ਸਭਿ ਕੁਮਿ੍ ਤੁ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਮਾਰੇ । ਪ੫ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਯਾਦ । ਚੁਨਿ ਚਠਿ 'ਹਨਿ ਕਰਿ ਬਿਨ 
ਬੁਨਿਯਾਦ॥੫੦॥ ਇਮ ਸਿਟ੍ਹੇਦ ਕੋ ਮਾਰਿ ਉਜਾਰਾ। ਦਰਬ ਕਰੋਰਹੁ ਥੋਦਿ 

ਨ੍ਰਿਕਾਰ।ਨਿੰਦਕ ਦੋੋਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਹਤੇ । ਲੋ ਪਲਣਾ ਬੋਲੇ ਕਰਿ ਵਤੋਂ ॥੫੧॥ 
੩੦੨੨ ੬੭-੩-੩੩? 

ਇਤਿ ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸ਼ੂਰਜ ਜਹ੍ਰਿੰਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ“ਬਦੇਕੋ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦਸਮੋਅੰਸੂ॥੧੦॥ 

੧ਮਿਲਨ ਅਥਵਾ ਜੌਗ ਕਰਨ ਦੀ । ਕਓਤ੍ਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ । ਹਸ ਨੂ ਕਮ 

ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇ ਜਾਓ । 8 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੭੨) ਐਨ ੨ । ਔਸੂ ੧੧. 

੧੧, [ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ਇਮ ਉਜਾਰਿ (ਜਿਰਹੈਦ ਕੋ ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਚੁਨਿ ਮਾਰਿ। ਪੁਨ ਅਰੂਢ 
ਆਗੇ ਚਲਜੋ ਚਮੂੰ ਭਈ ਬਿਸ਼ੁਮਾਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਤੇ ਭਟ" 
ਗਨ ਚਲਿ ਆਵਹਿ । ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਜਥੇ ਬਨਾਵਹਿਂ। ਹਯ ਹਾਥੀ ਦੁੰਦਭਿ 
ਬਹੁ ਭਏ । ਲੂਟਹਿ ਮੁਲਖ ਜਿਤੇ ਕਿਤ” ਗਏ॥ ੨॥ ਸਤੁਦਵ ਕੇ ਪੂੰਰਬ 
ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਸ਼। ਲੂਟਿ ਉਜਾਰਸੋ ਚਮੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਭੀਮ ਚੇਦ ਸੈਲਿੰਦੁ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਗੁਰ ਕੋ ਦਹੀ ਲਰਯੋ ਬਿਸਾਲਾ॥੩॥ __ਪੁਥਮ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਕੋ ਆਵਾ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਥਲ ਕੌ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਰਖਜੋ ਤਹਾਂ । 
ਕਰੇ ਬਿਲਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰ ਜਹਾਂ ॥੪॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇ ਜੁੱਧ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੋ 
ਦੇ ਕਾਨ ਸੁਨੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਖੋਟ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ ਕੋ ਬਹੁ ਜਾਨਾ । ਬੀਚ ਪਹਾ- 
ਰਨਿ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ॥੫॥ ਭੀਮ ਵੇਦ ਕੀ ਬਡ ਰਜਧਾਨੀ । ਲੂਟਿ ਮਾਰਿ 
ਕਰਿ ਦੀਨਿ ਵਿਰਾਨੀ । ਮੀਏਂ ਰਾਜੇ ਰਾਵ ਘਨੇਰੇ । ਭਾਜਿ ਮਿਲੇ ਇਕ ਬਲ 
ਡਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੬॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਬੈਦੇ ਸੁਨਿ ਲੀਨਿ । ਜਹਾਂ ਗਿਰਿੰਦ 
ਇਕੱਤ ਪ੍ਬੀਨ । ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਰ ਲੈਨ ਕੋ ਕਾਜਾ । ਔਚਕ ਹੀ ਚਢਿਬੋ ਤਬਿ 
ਸਾਜਾ ॥੭ ॥ ਸੁਧ ਬਿਹੀਨ ਪਹੁਢਜੋ ਤਹਿੰ ਜਾਈ। ਘੇਰ ਲੀਨ ਤਿਨ ਕੋ ਚਹੁੰ , 
ਘਾਈ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਅਚਹਿਂ ਅਹਾਰਾ । ਗੁਰ ਦੋਹੀ ਜਿਨ ਅਘ 
ਕਿਯ ਭਾਰਾ॥ ੮॥ ਜਾਇ ਅਚਾਨਕ ਪਕਰੇ ਸਭਿ ਹੀ। ਮੁੰਡੀਆ ਨਾਂਗੇ ਬੈਠੇ 
ਤਬਿ ਹੀ। ਗਿਨਤੀ ਮਹਿ ਬਾਈ ਸੈ ਗਿਨੋ । ਮੀਏਂ ਰਾਜੇ ਰਾਵ ਜਿ ਭਠੋ॥ ੯€॥ 
ਪਕਰਿ ਨਾਕ ਸਭਿ ਕੇ ਕਟਿਵਾਏ । ਜੀਵਤਿ ਕੂਪ ਬਿਖੈ ਗਹਿ ਪਾਏ। ਮੁਖ 
ਲੋ ਭਰਜੋ ਮਰੇ ਬਿਚ ਸੋਈ । ਗੁਰ ਦ੍ੋਹੀ ਅਘ ਫਲ ਅਸ ਹੋਈ" ॥ ੧੦ ॥ 
ਪਰਬਤ ਅਪਰ ਸੁਨੋ ਜਹਿੰ ਜਹਾਂ । ਪਹੁੰਚਿ ਪਹੁੰਚਿ ਮਾਰੇ ਸਭਿ ਤਹਾਂ । 
ਬਾਈਧਾਰਨਿ ਕੇ ਭਟ ਰਾਜੇ। ਗਹਿ ਗਹਿ ਮਾਰੇ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਭਾਜੇ ॥ ੧੧॥ 
ਤਬਿ ਚੈਬਯਾਲ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਤ੍ਰਾਸਾ । ਦੇਖਯੋ ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਹੁਤੀ 

“ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ । “ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ । “ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਭ(ਬਦਾ) ਆਇਆ । 
#ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਏ ਜੈਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਤੋੜ ਲਏ, ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜੋਗ ਵਿਚ ਹੱਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਂ ਨੰ ਟੋਟੇ ਖੱਟਕੇ ਦੱਬ ਦੱਤਾ । ਨੱਕ ਕੈਨ ਵੱਢਣ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਖੂਹ 
ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । 



ਰੋ! ਪੁਰ ਪੁਤਾਪ ਨਰਜ। (੬੨੭੩ ____ਸੈਲਕ। ਅੰਹੂਕਯ | 
ਸੁੰਦਰੀ ਦੁਹਿਤਾ ਤਿਸ ਕੀ । ਚੈਦ ਮੁਖੀ ਕਟ ਛੀਨੀ ਜਿਸ ਕੀ ॥ ੧੨। 
ਕਮਲ ਪਾਂਖਰੀ ਆਂਖ ਬਿਸਾਲੀ । ਮਨਹੁੰ ਕਾਮ ਨੰ ਸੂਰਤ ਢਾਲੀ। ਉੱਨਤ 
ਕ੍ਚਾ ਪੀਨ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬੋਲ । ਮੁਕਰ ਬਦਨ” ਜੁਗ ਲਸਤਿ ਕਪੋਲ ॥ ੧੩ ॥ 
ਨਿਜ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ । ਕੌਨ ਕੌਨ ਛਬਿ ਕਰੋਂ ਉਚਾਰੇ । ਜਿਸ 
ਕੋ ਹੇਰੜਿ ਬਿਰਮਹਿਂ ਜੋਗੀ । ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ ਜਿ ਲੈਪਟ- ਭੋਗੀ ॥ ੧੪॥ 
-ਕਜਰਾਰੇ ਮ੍ਰਿਗਨੈੰਨ ਸਵਾਰੇ । ਹਾਥ ਕਮਲ ਮਹਿੰਦੀ ਅਰੁਨਾਰੇ । ਤਿਜ 
ਕੋ ਡੋਰੇ ਮਹਿ ਬੈਠਾਇ। ਮੈਗ ਸਖੀ ਗਨ ਬਯ ਤਰੁਨਾਇ॥ ੧੫ ॥ ਸੋ ਬੈਦੇ 
ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਈਮ ਨਿਸਾਂ ਪਰੀ ਸਮ ਪਰੀ ਸੁ ਆਈ।ਜਬਿ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ 
ਤਨ ਕੋ ਜੋਵਾ । ਗੁਰ ਬਚ ਬਿਸਰਿ ਮਦਨ ਬਸਿ ਹੋਵਾ॥ ੧੬॥ ਭਯੋ ਬਿਬਸ 
ਧੀਰਜ ਕੋ ਛੋਰਾ । ਹੁਤੋ ਲੈਗੋਟ ਬੈਦ ਸੋ ਤੋਰਾ । ਮਰਨ ਆਪਨੇ ਭੀ ਤਬਿ 
ਭੂਲਗਚਵਿ ਮਨਮਬ ਹਿੰਡੋਲੋ ਝੂਠਾ” ॥੧੭॥ ਬਰੀ,ਕਰੀੜ੍ਰਯ“|,ਰਹਕੋ ਨ 
ਗਯੋ । ਕਾਮ ਨਦੀ ਮਹਿਂ ਬੂਡਤਿ ਭਯੋ । ਸਭਿ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ । 
ਲਰਯੋ ਅਰਯੋ ਸੋ ਭਯੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ॥ ੧੮ ॥ ਤੋਰਿ ਮਵਾਂਸ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ । 
ਹਣੜੋ ਬਹੁਰ ਦਲ ਲੈ ਨਿਜ ਨਾਂਰੇ । ਸੈਲ ਸਮੂਹਨਿ ਕੀ ਕਰਿ ਸੈਲ । ਨਿਕ- 
ਸਕੋ ਵਹਿਰ ਧਰੇ ਬਹੁ ਐਲ ॥ ੧੯ ॥ ਸਤੁੱਦ੍ਰਵ ਸਲਿਤਾ ਉਤਰੜੋ ਪਾਰ ! 
ਪ੍ਵਿਸ਼ਯੋ ਦ੍ਰਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰ। ਨਗਰ ਚਮ ਲੂਟਤਿ ਅਰੁ ਮਾਰਤਿ । 
ਮੀ ਫ਼ੋਰ ਪਧਾਰਤਿ ॥੨੦॥ ਖੁਰੀ ਜਲੈਧਰ ਜੋ ਤੁਰੇਕਾਨਾ।ਲੂਟਿ 
ਕੱਟ ਸਭਿ ਹਾਨਾ । ਅਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਤਿਕ ਤਹਿ ਭਾਰੇ । ਸਕਲ 

: ਮੂੰ ਨੇ ਡੀਨਿ ਉਜਾਰੇ॥੨੧॥ਜੋ ਸੈਨਾ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਆਵੈ। ਸੈਘਰ ਘਾਲਿ 
`_ਝੁਰਤ ਬਿਨਸਾਵੈ । ਪੁਨ ਮਾਝੇ ਬਡ ਦੋਸ਼ ਪਧਾਰ। ਦੌਰਿ ਦੂਰ ਤੋ ਬਡ ਪੁਰਿ 
ਮਾਰਾਂ । ੨੨॥ ਨਾਮ ਬਟਾਲਾ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹੈਂ । ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਜੇਤਿਕ 
ਧਨ ਅਹੈ । ਲਵਪੂਰਿ ਆਦਿਕ ਬਡੋ ਸਥਾਨਾ । ਜਹਾਂ ਬਿਸਾਲ ਜੋਰ ਤੁਰ- 
ਕਾਨਾ ॥੨੩॥ ਇਕਠੇ ਹੋ।ਦ ਸੁ ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰਿ । ਲਰਬੇ ਹੇਤ ਸਮਖ ਭੇ 
(ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਮੁਖ । “ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ । ਪਰੀ ਵਾਂਡ/“ਕਾਮ ਦੇ ਪੰਘੂੜੋਚੜ੍ਹਕੇ ਝੂਟਿਆ। 
"ਵਿਆਹੀ ਝੇ (ਆਪਣੀ) ਇਸ= ਬਣਾ ਲਈ । “ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਪਾਕੇ । (ਅ& ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਕੈ । 

“ਇਹ ਏਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕੈਨਜਾ ਪਦਮਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ 
ਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾ ਬਸੀ ਸੀ । ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਹੈ । 1ਦੇਖੋ`ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 
ਜਤੀ ਹੋਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ'ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਤਵਟਾਲਾ ਬੀ ਇਕ 
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੇਦ ਸੀ । ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ । -ਖਾਲ਼ਨੈ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 
ਦੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕੋਈ ਬੋਦੀ ਜੈਦੂ ਦਿ<ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ । 



ਪਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 1 ੬੨੭੪) _ਸੈਨ ੨। ਸਮ ੧੧. 

ਬਲ ਧਰਿ । ਚ੫ ਚਿੜੀ ਨੱਗਰ ਜਿਹ ਥਾਨਾ। ਤਹਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਯੋ 
ਮਹਾਂਨਾਂ ॥ ੨੪ ।! ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਲਗਿ 'ਮਚੀ ਲਰਾਈ । ਤੁਰਕਾਨਾ ਮਾਰ੍ਯੋ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਲਰੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰੇ ਜੋ ਜਾਇ।ਸੋ ਸੈਘਰ ਕਰਿ ਲੀਨੇ ਘਾਇ ॥ 
੨੫॥ ਜ਼ਬਰਦਸਤ; ਸੂਬਾ ਬਡ ਭਾਰਾ । ਲਰਿ ਬੈਦੇ ਤਤਛਿਨ ਸੈਘਾਰਾਂ । 
ਅਪਰ ਸੈਨ ਕੇ ਜੋ ਉਮਰਾਵ। ਘੇਰਿ ਘੇਰਿ ਮਾਰੇ ਕਰਿ ਘਾਵ ॥੨੬॥ ਕਰ੍ਰੰਨ 
ਬਿਜੈ ਪਾਇ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਜਹਿ ਜਹਿਂ ਲਰੇ ਤਹਾਂ ਤਹਿ ਹਾਨਾ। ਗੁਰ ਤੀਰਬ 
ਕੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ । ਲਾਖਹੁ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੌ ਸੈਤਾਪੂ॥ ੨੭ ॥ ਕਹੋਂ ਕੱਹਾਂ 
ਲਗਿ। ਰਿਪੁ ਗਨ ਮਾਰੇ। ਲਰਿ ਲਰਿ ਸਨਮੁਖ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਗੇ।ਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਖੈ 
ਅਮਲ" ਨਿਜ ਕਰਜੋ। ਭਈ ਪਰਜਾ ਹਾਲਾ ਗਨ ਭਰਯੋ ॥੨੮॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ 
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ । ਆਏ ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ੋਰ ਮਹਾਂ ਧਰਿ। ਸੁਨਿ ਬੈਦਾ ਸਨਮੁਖ 
ਹੀ ਗਯੋ। ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਸਲਿਤਾ ਉਲੀਘਤਿ ਭਯੋ॥ ੨੯ ॥ ਲੁਦਵਣ ਨਗਰ 
ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਲਰਯੋ। ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਗ। ਜੰਗ! ਬਡ ਕਰਯੋ। ਤ੫ਕ ਤੋ੫ ਜੈਜੈਲ 
ਚਲਾਵੈ । ਤੀਰ ਤਬਰ ਤੋਮਰ ਸ ਕੁਮਾਵੈ ॥ ੩੦ ॥ ਭਯੋ ਭੇੜ ਓੜਕ ਕੋ 
ਭਾਰਾ । ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭੀ ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਾਰਾ।ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪੁਰ ਗਨ ਗ੍ਰਾਮੂ/ 
ਲੂਟੇ ਕੂਟਿ ਉਜਾਰੇ ਧਾਮ ॥੩੧॥ ਪੁਨ ਦ੍ਰਾਬੇ ਮਹਿ ਭਲੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਛੀਨਤਿ 
ਧਨ ਰਿਪੁ ਹਤੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਨਗਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋ ਤਬਿ ਮਾਰਯੋ। ਵਿਰੇ ਮਹਾਂਦਲ 
ਸਕਲ ਉਜਾਰਯੋ ॥੩੨॥ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰੇ ਕੌ ਲੂਟਾ। ਸਨਮੁਖ ਲਰਜੋ 
ਲੀਨ ਸੋ ਕੂਟਾ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਗਰੋ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮੈਗ । ਰਾਮ ਕੁਿਰ ਕਹਿ 
ਸ਼ੋਤਨ ਮੇਗ ॥ ੩੩॥ ਬਡੇ ਜੁੱਧ ਕਰਿ ਦੁਰਜਨ ਘਾਏ । ਹਮ ਭੀ ਤਬਿ 
੧ਹਕੂਮਤ । (ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ̀ ਕਹਿੰਦੇ । ਹਨ ਕਿ) ਅਸੀਂ ਬੀ ਤਦੋਂ ੬ਦੇ ਨੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲੇ । 
#ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ । ਨੂੰ ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਭਾਰੀ ਜੁੱਧ ਦੀ ਸੂੰਹ । ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 
ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਨ ਦੁ ਦਾ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ 
੬੨੬੫ ਦੀ ਟੂਕ ”। 1ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਦ਼ੇਰਦਸਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਨੰ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 
ਰ੍ਥ ਸੈਪ੍ਰਨ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ । ਜੈਗ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 
ਖੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਏਦਾਰੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਸਮੇ ੧੧੨੪ ਹਿ: ਦੇ ਅਰੌਭ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਂਦ ਮਰ ਗਿਆਂ । 
ਫਰੂਖਸੀਅਰ ਨੇ ਅਬਦੇਂਸਮੱਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ੨੧੨੫ ਹਿਜਰੀ (ਵਰਵਫੀ ੧੭੧੩ ਈ: ਯਾ 
੧੭੭੦ ਬਿ: ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਉੱਢ ਜੈਗ ਅਨੰਦਪੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 

੩੩ << 
ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ₹ਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ । 



ਸਰ ਗੂਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੭੫) ਐਲ ੨। ਅੰ£ੂ ਕਬ 
ਮਿਲਨੇ ਹਿਤ ਆਏ । ਬਹੁ ਲੋਕਨਿ ਬਿਰਤੈਤ ਹਮਾਰਾ / ਬੈਦੇ ਕੋ ਸੁਨਾਇ 
ਕਰਿ ਸਾਰਾ ॥੩੪॥ ਸਾਦਰ ਮੈਲ ਭਯੋ ਹਰਖਾਏ। ਰਾਖਜੋ ਸੈਗ ਹਮੈਂ ਤਿਸ 
ਥਾਏਂ । ਸਾਧੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਾਸੀ ਸਾਰੇ।ਚਹਯੋ ਸਧਾਸਰ ਪੁਨ ਦੀਦਾਰ ॥ ੩੫ ॥ 
ਘਟਾਂ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੀਦ ਬਮੂੰ ਅਤਿ । ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਿਲੋ ਹਰਖ ਚਿਤ । 
ਦੌੰਦਭਿ ਬਜੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਆਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੈ ਨਰ ਗਨ ਭਾਗੇ ॥੩੬॥ ਢਿੱਲੀ 
ਮਹਿ ਦਬਕਾ ਬਹੁ ਪਰਜੋ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਵੇ ਦੇਸ਼ ਤ੍ਰਾਸ ਮਹਿ ਭਰਜੋ , ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ 
ਧਾਮਨ ਕੋ ਭਾਗੇ । ਅਰੈਂ' ਨ ਲਰੈ' ਤੁਰਕ ਰਣ ਤ;ਾਗੇ॥੩੭॥ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ 
ਨਿਭ ਅਤਿ ਤਕਰਾਈ । ਕਰਿਕਰਿ ਬੈਠਤਿ ਅਰਿ ਸਮਦਾਈ । ਪਰੀ ਧਾਂਕ 
ਬਡੁ ਧੂਮ ਉਤਾਰੀ । ਸਭਿ ਤੁਰਕਾਨੰ ਮਹਿੰ ਡਰ ਭਾਰੀ॥੩੮॥ਕਬਿ ਕਬਿ £ਬੇ 
ਹ੍ਰੈ ਇੰਕ ਥਾਂਈ । ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਲਿ ਮੇਲਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਨਮੁਖ ਅਰਿ ਘਰਿ 
ਲਰਿ ਲਰਿ ਮਾਰੈਂ । ਮਾਰ ਖਾਇ ਕੋ | ਤ੍ਰਾਸ ਪਧਾਰੈਂ ॥੩੯॥ ਲਾਖਹੁੰ ਲਸ਼ਕਰ 
ਲੀਨੇ ਘਾਇ । ਲਰਜੋ ਸੋ ਕਰੋਂ ਹੂੰ ਜ੍ਰੈਨ ਬਚਾਇ। ਸ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੌ ਘਾਲਿ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਪੁਨ ਭਾਜਹਿੰ ਹਰੈ ਕਾਲ ਦੁਖਾਲਾ ॥੪੦॥ ਕਈ ਬਾਰ ਤੁਰਕਾਨਾ 
ਮਿਲਿ _ ਮਿਲਿ । ਭੇਂ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਕੇ ਰਿਸ ਪਿਲਿ ਪਿਲਿ। ਲਰੇ ਬੀਰ ਛਿਦ 
ਤਨ ਹ੍ਰੈ ਤਿਲ ਤਿਲ। ਬਿਜੈ ਲੋਨਿ ਹਿਤ ਆਗੇ ਠਲਿ ਠਿਲਿ ॥੪੧॥ ਇਮ 
ਬੈਦੇ ਦੇਸ਼ਨ ਜੈ ਪਾਈ । ਸਭਿ ਪਰ ਅਪਨਿ ਅਮਲ ਠਹਿਰਾਈ । ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਪਠਏ ਠਾਨੋਦਾਰ । ਨਜਾਂਇ ਨਿਬੇਰੀਨ ਕੀ ਕਰਿ ਕਾਂਗ।੪੨॥ਕਰੈ' 
ਹੁਕਮ;ਹਾਲਾ ਧਨੁ ਲੋਤ । ਬੈਦੇ ਨਿਕਟ ਪੁਚਾਇ ਸੁ ਦੇਤ । ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ 

ਕਰਿ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਭਏ ਮਵਾਸੀ ਡਰ ਬਹੁ ਮਾਨਾ ॥ ੪੩॥ ਬਹ 
ਬਰੂਦ ਸੋਂ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ । ਕੋਟ ਸੁਧਾਰਜੋ ਪੁਰਿ ਚਹੁ ਓਰੀ । ਤੋ੫ £ਧਸਫਿ ਸਜ! 
ਬਹੁ ਥਾਨਾ।/ਹਨੈ' ਇਹਾਂ ਮਿਲਿ” ਕਰੈ 'ਬਖਾਨਾ1॥੪੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਉੱਤਰ ਨ? “ਬੈਦੇ” ਪਸੈਗ ਬਰਨ/' ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਜੂ ॥੧੧॥ ਵੀ 

“ਇਹ ਮੇਲ ਸੋ ਸਾਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ! ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਸੈਮਤ ਬੀ ਦੱਸਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਭੁਲੇਵੇ ਬੰਦੇ #ੰ੫ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ । 

ਹੋਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਿਆ, ਸਾਂਭੇ ਲਈ ਬੀ ਏਥੇ ਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ 
ਵੇ ਦੇ ਬਾਦ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਮੌਟੇ ਮੋਟੇ ਹਾਲ ਸੈਖੇਪ ਮਾਤ ਨੈਉਂ ਹਨ:- 

੬੨ ੮ 
ਸਰਹਿੰਦ ਫੜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮੰਘ ਨੂੰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੰਤ ਤੀਕ ਉਸ ਦਾ 'ਸੱਚਾ 

ੱਤ੍੍ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਇਆ, ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਥਪਿਆ, 
(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਵੇਖ ਅਗਨ, ਪਰ ਦੇ 0144“ 



ਮਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ' ੬੨੭੬ ? ਸੈਲ ੨ । ਅੰ ੧੧. 
ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਇਬ ਹੋਇਆ । ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਿਆੰ ਦੇ 
ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਬਨੇਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ,ਜੋ ਬਾਜ਼ ਜਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ । 

ਹੁਣ ਮਨਸੂਰ ਪੁਰ, ਤੇ ਕੈਂ ਬਲ ਆਦਿਕ ਝੀ ਸਾਧ । ਵੇਰ ਬੈਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਗਿਆ। 
ਉਥੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬਾਣੀਏ ਨੇਂ ਕੂਛ ਰੈਟ' ਦੇਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਕਿਸ਼ਨ 
ਦਾਸ ਬੈਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ' ਬੈਦਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਨਾਰਸ' ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਿਖਾਂ 
ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਸੁਣਕੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੁੱਜਾ, ਹਾਕਮ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸੁਣਕੇ 
ਦਿੱਲੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਇਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਗ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਦੈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਏ” 
ਇਕ ਦਸਤਾ ਭੇਜਕੇ ਬੇਹਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ । ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੰਟ ਹਟ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੀਤਾ । ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਨੌਤਾ 
ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸਾਵਨ ਵਦੀ ੧੧ ਸੈ: ੧੭੬੭ ਬਿ: ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਹੱਲੋਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧੀਨ 
ਕਰ ਕਿਲਆ । ਇਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਜਾ ਪਾਇਆ । ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 
ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਕੇ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਪੁਜੇ । ਇਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬੜਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਖਾਂ  ਪਾਣੀਪਤ 
ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 
ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸਰਹਿੰਦ ਵਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ । 

ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਕੇ ਘਰੀਂ ਰਹੈ ਮਾਂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ̀ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 
ਰਿਆੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਫ? ਕਰਨ ਲਰੋ, ਪਠਾਣਕੋਟ ਤਕ ਫਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਤਕ ਅੱਪੜੇ । ਲਾਂਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਸਲਮਖਾਂ ਦਬਕ ਗਿਆ। ਪਿੰਝਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ 
ਨੱਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈਦਰੀ ਖੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 
ਦਰ ਮਿਤ ਨ ਵਿਚਿ ਸਿ ਇਹ 

ਮਹ ,ਦ ਕਸਮ 

ਉੱਧਰ ਦਵਾਬੇ ਵਿਚ ਬੀ ਸਿੰਘ ਉਠ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁਮਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀ 
ਸੀ । ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਰਾਹੋਂ ਤੇ ਲਿਆ । ਇਥੈ ਇਨਾਯਤ ਖਾਂ ਇਕ 'ਧੜਫੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ- 
ਹਾਕਮ ਬੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ! ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਲਿਆ । ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਏਧਰ 
ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸ਼ਮਸ ਖਾਂ,ਜੇ ਦਵਾਬੇ ਦਾ ਫੰਜਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ 
ਗੋਕੇ ਆ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਫੌਜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੁਲਖੱਯਾ ਦੀਨ ਦਾ ਜੈਗ ਕਰਨ 
ਆਇਆ ਸੀ । ਖਵੀ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ. ਤੇ ਮੁਲਖੱਯਾ ਫੇਢ ਕੁ 
ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਏਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਤਦ ਬੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਈ 
ਸ਼ੀ । ਜੋਗ ਬੜ ਹੋਇਆ, ਛੇੜਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਮਰੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ, ਇਉਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੭੭) ___ਅੰਲਜ ਆ. ਕ੧। 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਲੋ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ । ਸ਼ਮਸ ਖਾੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਾ 
ਸਮਬਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਫੇਰ ਆ ਮੱਲੀ । ਏਬ ਉਠਕੇ 
ਜਲੈਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਟਿਕਾਣੇ ਮੱਲ ਲਏ । ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ 
ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟਕੇ ਵਿਰ ਛੋੜਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ । 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਅੰਮੂ 
ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਵੇਬੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਝੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਨ 
ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

ਉਧਰ ਬਹਾਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ 
ਆ ਪਹੂੰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਪੜੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 
ਨੂੰ ਆਇਆ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ;ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਰੈ ਆਂ ਰਿਹਾਂ ਸੀ,ਕੱਤਕ ੧੭੬੭ ਵਿਚ 
ਅਮੀਨਗੜ ਅੱਪੜਿਆ: ਤੇ ਏਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਛਿੜ ਪਿਆ । ਏਬੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੈਗ 
ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਜਾਨਾਂ ਝੌੜ ਤੋੜ ਲੜੇ । ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਤੇ 
ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹ । ਏਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਵੇਰ ਅਗੇ ਵਧਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਮੋੜ ਲਿਉਅ ਤੇ 
ਸਢੱਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਕਿਆਂ । 
ਸਰਹਿੰਦ ਮਾਰਕੇ ਬੈਦਾ ਮੁਖਲਸ ਗੜ੍ਹ (ਲੋਹਗੜ੍) ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ 

ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਉਬੇ ਹੀ ਕੱੇ । ਸਰਦਿੰਦ ਮਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੈਦਾ 
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ਨ ਸਵੌਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੀ ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ 
ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਂਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰਖਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੈਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ 
ਵਿਚੋਂ ਇਉਂ ਸਾਫ.ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇ” ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ” ਬੰਦਾ 
ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾ ਫਿਕਿਆਂ । ਸ਼ਾਂਹੀ ਸੈਨਾ ਅਜੇ ਸਢੇਂਰੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਦਾ ਪਠਾਣਕੋਟ 
ਆ ਗਿਆ । ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲਾਰੈ ਸ਼ਮਸ਼ਖਾਂ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਜਾ ਡੱਟਿਆ । ਮਿੰਘ ਸੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ 
ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਹਟੇ, ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਹੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅੱਚਣਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਦ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਬਿਰ ਬੈਦਾ 
ਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੋ ਤੋਂ ਦਾਉ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਦਾ ਪਹਾੜੀਂ_ਰਿਹਾ । ੧੭੭੦ ਵਿਚ 
ਬੈਦਾ ਵੇਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋ ਉਤਰਿਆ । ਵਟਾਲੇ > ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, 
ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ੧੭੭੨ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋੰ 
ਉਤਰ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਚੱਲ 
ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਥੋ' ਉਠਕੈ ਫਟਾਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਤੁਰਕਾਨੀ ਦਲ ਫਿਰ 
ਇਕੱਠਾ ਹੋਂਣ ਲੱਗਾ, ਬੈਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਗੜ੍ਹੀ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਾ; ਅਜੇ 
ਗੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਆ ਘੇਰਨ ਲਗੇ । ਬਦ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਆ 
ਵੜਿਆ ਤੇ ਇਕ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੜ੍ਹੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਾ ਲਏ । ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜ 

[ਬਾਕੀ ੨੩ ਦੇਖ ਅਗਠੇ ਪਨ > ੨ ਲ|ਨ੍ੋਾ” 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੨੭੮ ? ਐਨ ੨ । ਅਸੂ ੧੨. 
੧੨, [ਬਿੰਦੇ ਦਾ ਹੋਥ ਹਾਲ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਾਧਜੋ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਸਾਲ । ਪਲਣਾ ਲੇ ਗੁਰ 
ਸੁਤਨਿ ਕੋ ਦਹੀ ਹਤੇ ਕਰਾਲ ॥੧॥ਚੌਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਨੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ। 
ਸੈਗੀ ਬਦੇ ਕੌ ਰਿਪੁ ਦਾਬਾ” । ਹੇਤੁ ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯੋ। ਜਥਾ ਜੋਗ 
ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਕਯੋ ॥ ੨ ॥ ਜਹਿ ਕਹਿ ਕਰੀ ਸਹਾਇ ਬਿਸਾਲਾ । ਮਸਲਤ 
ਦੇਤਿ ਬਭਾਇ ਰਸਾਲ । ਜਬਹਿ ਬਯਾਹ ਬੇਢੇ ਕਰਵਾਂਯੋ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਗੁਰ 
ਬਚ ਬਹੁਤ ਹਣਾਯੋ ॥ ੩ ॥ ਬਰਜਜੋ ਰਹਮੋ ਨ, ਸੁੱਛਰਿ ਹੇਰੀ । ਕਰੀ ਮੌਨ 
ਭਿਸ ਕਹਜੋ ਨ ਫੇਰੀ । ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਇਕ ਭੌਰਾ ਆਨ । ਲੋ. ਕਰਿ ਪਹੁੰ- 
ਢਜੋ ਰਿਪੁ ਭਰ ਮਾਨਿ ॥ ੪ ॥ ਤਿਸ ਭੀ ਬਯਾਹਿ ਕਰਨ ਲਲਚਾਵਾ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬਿੜਕਿ ਹਟਾਵਾ।ਭਯੋ ਗਰਬ ਸੋ ਨਾਹਿਨ ਮਾਨੈ ।-ਕਰੋਂ ਭਾ- 
ਰਜਾ-ਲਾਲਚ ਠਾਨੈ ॥੫॥ ਬੇਮੁਖ ਲਖਿ ਕਰਿ ਬਾਬੇ ਭਬੈ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਬਿਲੋ- 
ਕਤਿ ਸਬੈ । ਹਤਿਬੇ ਹੇਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਸਾਥ । ਧਰਮੋ ਖੜਵ। ਕਬਜੇ ਪਰ ਹਾਬ । 
॥੬॥ਮਾਰਯੋ ਚਹੈ ਜਾਨਿ ਹੈਕਾਰੀ ।=ਕਯਾ ਮੂਰਖ ਇਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਾਰੀ-। 
ਤਬਿ ਲੋ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸੁਤ ਆਯੋ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬਚ ਕਹਨੋ ਹਣਾਯੋ॥ ੭ ॥ . 
€ਇਸਹਿ ਨ ਮਾਰਹੁ ਉਚਿਤ ਨ ਹਮੈਂ । ਘਟਹਿ ਤੇਜ ਪੂਜਯੋ ਅਬਿ ਸਮੈਂ”। 
ਸਤਿਰਾਰ ਹਿਤ ਸਹਾਇ ਸੈਗ ਕੀਨੰ ।ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨਿ ਪਲਫਾ ਲੀਨੇ ॥੮॥ 
ਅਪਨੇ ਹਾਬ ।ਜ ਛੋਡਹ ਯਾਂ ਪਰ"। ਭਲੀ ਨ ਬਾਤ ਬਿਢਾਰ ਲਿਹੋ ਉਗ। ਗੁਰ 
ਕੀ ਆਗਜਾ ਹੋਵਤਿ ਛੌਗ। ਨਿਵਲਹਿ ਬਲ ਕੀਨੋ ਬਿਚ ਜੈਗ? ॥੯॥ ਕਹੈ 
ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਰੋਸਾਂ।ਦੋਖਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਵੋਸ਼ਇਸ ਕੌ ਮਾਰਨ 
"ਸੱਤ੍ਆੰ ਨੂੰ ਦਬਾਵਣ ਵਾਲਾ । “ਤੇਜ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਮਾੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । 5ਭਾਫ ਜੇ 
ਮਾਰਦਿਆੰੇ ਤਾਂ । ਜਅਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਨਿਵਲ ਹੈ ਜਾਏਗਾ । “ਪਾ:-ਜੋਸ਼ । 

ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਗਿਰਦੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ । 
ਜਦ ਬੈਂਦੇ ਪਾਸ ੨੦੦ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਅੰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਘੱਲਿਆ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਗੜ੍ਹ ਛਡ ਜਾਓ ਤਾੰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕੂਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ । ਪਰ ਜਦ ਬੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹੁ ਤੇ ਭਰੋਸ ਕਰਕੇ_ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹ ਭੈਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂ । ਦੋ 
ਜੌ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ / ਸਭ ਜ਼ੈਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ । ਏਹ ਥੋੜੇ ਸਮਬ ਕੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਿਖ 
ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈ' ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੋ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ -ਲਿਜਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ 

ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ `ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਝੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹੇ । ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ 
ਤਕ ਚੀਰੇ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਘਰ ੯੦ <੩੧੫ (ਰਜ । ! ੬੨੧੭੬) ਸੈਨ ੨। ਲੰਨ ੧੨, 
ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਗੁਰ ਕੌ ਕਹਿਬੋ ਸਕਲ ਮਿਟਾਵੈ।੧੦॥ਏ ਕਾਵਰ ਬੈਮੁ= 
ਅਤਿ ਭਯੋ । ਦੁਤੀ ਬਜਾਹ ਕਰਿਬੇ ਲਲਚਯੋ। ਕਹੈ ਕਲੀਨ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕੌ 
ਬਜਾਹੋਂ।ਔਰ ਪੁੱਤ ਤਿਸਤੇਉਪਜਾਹਂ।੧੧॥ਕਰਤਿਢੀਠਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋਆ। 
ਬਸ ਮਨਮਥ ਕੋ ਜੜ ਸਤ ਖੋਯੋ।ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਪਿਤ ਸੋ ਬਿਨਤੀ। 
ਬਰੋਜਨ ਕਰਯੋ ਤਜੀ ਰਿਸ ਗਿਨਤੀ”ਂ ॥ ੧੨॥ ਦਿਸ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਭਯੋ 
ਬਖੇਗਾ । ਚਲੋ ਸੁਧਾਜਰ ਕੌ ਤਬਿ ਡੋਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਸਭਿ ਗਏ। 
ਲਾਖਹੁੰ ਦਲ ਉਤਰਤਿ ਭਣ ਭਏ ॥ ੧੩ ॥ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮੈਗੀ ਬੀਰ । 
ਧਰਹਿਂ ਤੁਵੈਗ਼ਨ ਬੋਮਰ ਤੀਰ ।ਸਭਿਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕਰਯੋ । 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸੇ ਮੁੱਢ ਭਰਯੋ ॥੧੪॥ ਸਭਿ ਕੇ ਅੱਗੂ ਬੈਠਿ ਤਿਸ ਥਾਂਇਂ 
ਚਹੈ ਕਿ “ਮ.ਪਰ ਫਖ਼ਰ ਫਿਰਾਇ । ਸਭਿ ਮਹਿਂ ਮੁਖਿ ਸਿਖ ਹੋਂ ਮੈ' ਗੁਰਕੋ। 
ਪੂਰਨ ਕਰ੧ੋ ਮਨੌਰਘ ਉਰ ਕੋ" ॥੧੫॥ ਸਭਿ ਕੇ ਕਰਯੋ ਮੋਹਿ ਅਗਵਾਨੀ । 
ਮੇਰੀ ਘਾਲ ਗੁਰੂ ਉਬ ਭਾਨੀ । ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਸਨ” ਚਹੋਂ ਗੁਰਾਈ । 
ਮੁਖਤਾ ਪੰਥ ਭਲੇ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ੧੬ ॥ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਲੱਛਨ ਮੁਝ ਦੇਹਿ । 
ਸਕਲ ਘਾਲਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਹਿ£ । ਇਹ ਜਬਿ ਕਹੀ ਲਹੀ ਸਭਿ ਪੰਥਾਮ 
ਕਰੀ ਭਰਕ,“ਨਹਿਂ ਖ਼ਾਨਹਿ ਸੈਥਾਂ'॥੧੭॥ਨਹੀ' ਖਾਲਸੇ ਸੇ ਇਸ ਮੇਲ। 
ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਢਲਾਯੋ ਗ਼ੈਲ/ਖੰਡੇ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹਿੰ ਲੀਨ[। ਰਹਤਿ 
ਨਹੀਂ ਇਨ ਧਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੧੮ ॥ ਜੇ ਹਮਤੇ ਇਹ ਚਹੈ ਬਡਾਈ । ਧਰੇ 
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸਾਰਿਆਂ ਪਸੋਂ । ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੈ । 
੪ਜਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਮਥ ਲਈ । “ਬੈਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । 

#ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਛ ਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੈਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਗੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਦੀ_ਹਵੇਲੀ 
ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਉ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਬਾਂਬਾ 
ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੀੜੀ, ਪਰ ਕਿਲਾ ਲੋੜਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 

ਤੁਰਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰੀ ਸ਼ਲਾਮਤ ਨਿਕਨ ਆਏ । ਗ਼ਾਲਬਨ ਬਰ ਕਿਲੇ ਵਿਚੇ ਲੜਦੇ 

ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਢੱਲਣ ਛ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀ; ਪਰ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ 

ਨੇ ਬਗੜਾ ਬੂ ਵਿਆਹ ਤੈਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਮਗ਼ਲਬ ਨਹੀਂ' । 

ਮਗੈਕਲ ਚੈਢ ਨਾਗ ਸੈ ੨੪੨ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਭੈਗੀ ਮਿਸਲ ਕਾਂ ਸੈਸਥਾਪਿਕ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਪੱਜਢੜ ਕਾਂ ਰਹਿਨੇ ਵਾਲਾ ਏਕ ਛਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾ ਜਾਣ ਉਸ ਕਾ 

ਪਾਹੁਲ ਮੈਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰ ਝੈਢਾ ਜੈਂਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੈ ਹਾਥੋ' ਸੈ ਦੂਆ ਸਾ” । ਸੋ ਬੈਦੈ ਨੇ ਮ'ਮ੍ਰਿਤ 

ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ! 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਜੂ ੬ ਦੇ ਅੱਕ ੩੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ, 



-_ ਲੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸਦ 1 (੬੨੮੦) ___ਨੈਨ੨।ਅੱਸੂ੧੨. 

ਮਾਸ ਮਵਾਂ ਅੱਗ ਬਨਾਈ । ਸ਼ਯਾਮ ਬਸਤੁ ਜੁਤਿ ਅੰਗੀਕਾਰਹੁ । ਪੁਨ 
ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਬਾਂਕ ਉਚਾਰ੮'॥੧੯॥ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਜਬਿ ਇਮ ਕੀਨਾ । 
ਧਰਮ ਬੈਸ਼ਲੋਂ “ਅਪਨੇ ਚੀਨਾ। । ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਯ ਤੀਨੋ” । ਸਿੰਘਨ 
ਸੈਗ ਸਪਰਧਾਂ ਭੀਨੌ ॥੨੦॥ ਢੈਸ਼ ਭਾਵ ਦੋਨਹੁ ਮਹਿੰ ਜਾਗਾ। ਡੇਰਾ 
ਉਤਰਿਬੇ ਲਾਗਾ।ਰਮਾਮ ਅਨਿਕ ਮਹਿੰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਤਿਸ ਤੇ ਸੈਗ ਮਿਲਹਿੰ 
ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ॥ ੨੧॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੰਘਨਿ ਮਸਲਭਝ ਧਾਂਰੀ। ਗਮਨੇ ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰੀ!। ਭਯੋ ਮੂਢ ਕੇ ਗਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਚਾਹਤਿ ਬੈਠੰਸਿ 
ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ੨੨॥ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਆਏ । ਭਯੋ ਇਿਕਾਕੀ 
ਜੈਗ ਮਚਾਏ । ਸੱਤਾ ਤੀਰਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਰਹੀ । ਸਿੰਘ ਘਨੋ ਦਲ ਜਾਨਹਿੰ 
ਸਹੀ ॥੨੩॥ ਇਮਝਬੈਦੇ ਕੋ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੰਗ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਘਨੋਰੇ ਜੈਗ। 

ਅਬਿ ਗੁਰ ਕਥਾਂ ਸੁਨਹੁ ਜਿਮ ਭਾਈ । ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਬਿ- 
ਰਤਾ ਕਈ ॥ ੨੪ ॥ ਕਬਹਿ ਅਰੂਦਿ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਬਿਚਰੀਹੈ ਬਨ 
ਮਹਿ ਪੁਨ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਧਰਹਿਂ ਭਾਉ ਕੋ ਪਰਹਿਂ ਜੁ ਸ਼ਰਨੀ । ਭਿਸਹਿ 
ਤਰਾਇ ਜਥਾ ਨਦ ਤਰਨੀ”॥। ੨੫ ॥ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਦੱਖਣ ਵੇਸ਼। ਵਿਰ 
ਕਰਿ ਸਾਧਜੋ ਸਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । “ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਗਰਦ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਸੂਬੇ 
ਕਿਤਿਕ ਮਾਂਰ ਕਰ ਲੀਨਿ$ ॥੨੬॥ ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲਰਿ ਲਰਿ ਹਨੋਂ।_ 
ਜਨਨੀ ਮਨਹੁ ਨਹੀਂ ਕਬਿ ਜਨੋ । ਸਤਿਗਰ ਐਸੋ ਸਿੱਖ ਪਠਾਯੋ । ਦੇਸ਼ 
ਉਜਾਰਤੋ ਧੂਨਨ ਮਿਲਾਯੋ? ॥੨੭॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਧ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ । ਪਹੁੰ- 
ਚਹਿ ਨਿਤ[“ਮਾਰ/ਹ ਅਵਨੀਪ । ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਮੈਘਾਰੜੋ । ਜ਼ਬਰ- 
ਦਸਤਬ੍ਰ ਦੂਜਾ ਲਤਿ ਖ਼ਾਰਯੋ।੨੮॥ ਸੱਯਦ ਖਾਂਨ ਮੁਗ਼ਲ ਗਨ ਭਾਰੇਕੌਨ 
`ਇਸਤੋਂ ਭਾਵ ਮਜ਼ਹਛ ਕਸ਼ਨੋ ਨਹੀ , ਪਰ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣੇ ਢਾ ਖਸਾਲ । ਇਹ ਅਰਥ ਇੰਨਾਂ 
ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਵਜੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦਮਦ ਮਾਸ ਤੇ ਕਾਲਾਂ 
ਝਸ਼ਤਰ । ਤੌਲਦੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ! “ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 
`ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਚਖੰਡ ਪਯਾਨਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। 

ਪੰਕਵੀ ਦੀ ਨੇ ਏਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਤੋ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 

ਉਪਾ:-ਮਾਰ ਬਲ ਕੀਨ । [ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ 'ਵਿਚ 
ਆ ਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਦੇ ̀  ਮਾਅਰਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 
੨੩ ਜੈਠ ੧੭੬੭ (ਰਬੀਅਉਲ ਸਾਨੀ ਸਨ ੧੧੨੨ ਹਿਜਰੀ) ਨੂੰ ਅੱਪੜੀ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਢ ੨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚਿਰ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੇ । 

]ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੨੭੪ ਦੀ ਟੁਕ1 ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਗਜ । ( ੬੨੮੧ ) ਲੈਲ ੨ । ਅੱਸੂ ੧੨ 

ਗਲੈ ਸੈਘਰ ਮਹਿ ਮਾਰੇ? । ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਦਬਕਾ" ਬਹੁ ਪਰਜੋ । “ਲੂਟਹਿ 
ਆਰਾ ਸਭਿਨਿ ਉਰ ਡਰ3ੋ॥੨੯॥ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਂਹ ਬਹ ਸਭਟ ਪਠਾਏ। “ਲਰਿ 
ਕਰਿ ਮਾਰਹੁ! ਜਤਨ ਬਤਾਏ । ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੁਧ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਗਈ । 

€ਚਮੂੰ ਘਨੀ ਤੁਮਰੀ ਹਤਿ ਲਈ ॥ ੩੦ ॥ ਮਹਾਂ ਪੁਬਲ ਇਹ ਜਾਇ ਨ 

`ਮੇਰਯੋ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਰਿ ਹਾਰਯੋ? । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਕੋ ਸ਼ਾਂਹੁ 

ਹਿਰਾਨਾ । ਜਾਨੀ=ਗੁਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਮਹਾਨਾ॥੩੧॥ ਅਪਰ ਜਤਨ ਤਿਸ ੨, 

ਨਹਿ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਉ' ਹਟਾਵੈਂ ਸੋਈ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਕੂਚ 

ਬਡੇਰੇ। ਪਹੁੰਚਕੋ ਆਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਨੇਰੇ ॥ ੩੨ ॥ ਪਠੇ ਵਕੀਲ ਬਿਸਾਲ 

ਮੁਸਾਹਿਬ । ਆਨਿ ਕਰੜੋ ਡੇਰਾ ਜਹਿਂ ਸਾਹਿਬ । ਮਿਲਿਬੇ ਕਾਰਨ ਢਾਹਤਿ 
ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿ ਕਜੋਹੂੰ ਕਹੇ ॥ ੩੩ ॥ “ਹਮ ਸੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਯੋ 

ਵਿਰਿ ਗਯੋਏਕ ਸ੍ਹਰਾਲ ਕੋ ਦੇਤਿ ਨ ਭਯੋ।ਤਬਿ ਹਮ ਅਪਨੋ ਸਿੱਖ ਪਠਾਯੋ। 

ਹਤਿ ਦ੍ਰੋਹੀ ਨਿਜ ਪਲਟਾ ਪਾਯੋ ॥੩੪॥ ਕਰਤੋ ਫਰੇਬ ਹਮ” ਦਿਯੋ ਜਵਾਬ । 
-ਬਿਗਰਹਿ ਸਲਤਨ ਕਰਹਿ ਸ਼ਿਤਾਬ'। ਮੇਰੋ ਜੋਰ ਪਰ ਜਥਿ ਭਾਰਾ-। 
ਤਬਿ ਚਾਹੜੋ ਦੇ ਸ੍ਰਾਲ ਹਮਾਰਾ ॥੩੫॥ ਸਮੁਵਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਫਾਲ” ਬਿਸਾਲਾ । 

ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਉਤ ਪਠਜੋ ਕਰਾਲਾ। ਗੁਰ ਦਹੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੌ ਮਾਰੈ। ਤੇਜ 

ਬਿਲੌਦ ਦੋਸ਼ ਬਿਸਤਾਰੈ” ॥੩੬॥ ਦਿਮ ਕਹਿ ਤਿਨ ਢਿਗ ਸਿੰਘ ਪਠਾਯੋ । 
ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੁਨਜੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜਬੈ । 

ਆਸ਼ੈ ਜਾਨ ਲੀਨਿ ਮਨ ਸਬੈ ॥ ੩੭ ॥ “ਪੁਨ ਕਹਿ ਪਠਜੋ “ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਮੈਗ। ਹਮ ਸੋਂ ਦੀਜੈ, ਕਹੈ ਪ੍ਰਸੈਗ“ । “ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨੈ ਮਨ ਭਾਵੈ । 

ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਜਤਨ ਬਨਾਵੈਂ॥੩੮॥ ਸੁੰਨ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ 

ਬਚ ਦੀਨ? । ਭੇਜਯੋ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਕੀਨਿ । । ਚੜਿ੍ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪ 

ਸਿਧਾਏਂ। ਉਤਰਿ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਏ ॥ ੩੯ ॥ 'ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹਕਾ- 

ਰਨ ਕੀਨੇ । ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸ਼ਾਹੁ ਕਹਿ ਵੀਨੇ । “ਏਕ ਸ੍ਰਾਲ ਦੈਬੇ ਕੀ 

ਟਾਲ । ਕੀਨੀ ਤਬਿ ਫਰੇਬ ਕੋ ਨਾਲ ॥ ੪੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਠਲਟਾ ਚਹੜੋ 

੧ਦਬਾਉ । “ਸਾਨੂੰ । ₹ਛੇੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਲਤਨਤ ਬਿਗੜ ਜਾਏਗੀ । "ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਲਾ ਸਮਝਕੇ। 

<ਫਿਰ ਕਹਿ ਏਜਿਆ (ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਕਿ) ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ 

ਜੋ (ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ) ਪ੍ਰਮੰਗ ਸੁਣਾਵੇ । ੬ਜਿਸ ਤੋਂ` ਸੁਣਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਚੈਗੀ ਲਗੇ ਯੋਗ 

ਜਾਣਕੇ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਬਣਾਵੈ (8ੌ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦਾ) । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੁਣਕੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੮੨ , ਐਨ ੨ । ਅਸੂ ੧੩. 

ਜ਼ਰੂਰ। ਦੀਨੋ ਨਿਜ #ਵਕ ਸੂਰ। ਪਾਇ ਧੂਮ ਦਰੀ ਸਭਿ ਮਾਰੈ। ਕਿਮ 
ਬਚ ਸਕਹਿ ਕਰੇ ਅਘ ਭਾਰੇ ॥੪੧॥ ਆਦਿ ਸਿਹ੍ਹੋਦ ਸੁ ਨਗਰ ਉਜਾਰੇ । 
ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੌਰ ਕੋ ਭਾਰੇ ! ਗਮਨਹੁ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਦੂਰ। ਕਰਹੁ ਅਰਜ਼ 
ਜਿਮ ਬਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ॥ ੪੨॥ ਛਿਮਾ ਧਰਹਿੰ ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਤੁਮ ਤਾਈਂ । ਦੇਸ਼ 
ਉਜਾਰਤਿ ਮਿਟ/ਹ ਤਦਾਈ?। ਇਮ ਕਹਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਮੈਗ 
ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਹ ਚਢਾਯੋ॥੪੩। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਮੀਪੀ ਡੇਰੇ। ਉਤਰੇ ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਪਰੇ ਘਨੌਰੇ। ਤੈਝੂ; ਸ਼ਮਿਯਾਨੋ ਗਨ ਤਾਨੋ । ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰੇ ਦੂਰ ਲਗ 
ਜਾਨੋਂ ।੪੪॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿਥੇ ਉਤ ਐਨੇ “ਸ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਦਵਾਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ।੧੨॥ ੧੩. [ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੌਗਣੀ । ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇਜ ਛੀਨ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਉਤਰਿ ਬਿਤਾਈ ਜਾਮਨੀ ਪਾਤਿ ਭਈ ਜਬਿ ਆਇਿ। ਗੁੰਰਜਦਾਰ 
ਪਠਏ ਤਬੈ" ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਬੁਲਿਵਾਇ॥ ੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ 
ਕੇਤ ਬਤਾਵਹ” । ਕਬਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਮਨ ਕੋਪ ਮਿਣਾਵਹੁ । ਨਹਿ ਢਾਹਤਿ 

” ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਮਾਰਾ। ਜਾਨਜੋਂ ਪੂਰਬ ਕੂਰ ਉਚਾਰਾਂ॥੨॥ ਅਬਿ ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ - 
ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਵੌਂ । ਰਿਸ ਮਿਟਾਇਿ ਕਰਿ ਰਿਦੋ ਰਿਬਾਵੋਂ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਯਾ 
ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । ਆਛੋ ਏਕ ਸਮੋਂ' ਮੈਂ ਲਹ੧ੋ ॥੩॥ ਕੋਡਿਕ ਦਿਨ ਤੇ 
ਇਮ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੰਂ।ਪ੍ਾਤਿ ਹੋਤਿ ਤਟ ਨਦੀ ਪਯਾਨੈਂ।ਕਰੈਂ ਸ਼ਨਾਨ ਖਰੇ ਹੁਝਿ 
ਰਹੈ' । ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਤਿ ਵਾਕ ਨ ਕਹੈਂ ॥ ੪॥ ਤਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕ । ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਝਾਵੈ' ਬਿਨੈ ਉਚਰਿਕੈ । ਤਿਸ ਪਰਹਰਹਿ ਕਰਹਿ ਰਿਸ 
ਬਰਜਨ। ਹੋਹਿ ਅਰਾਮ ਤਮਾਮ ਸਿ ਖੁਰਿਜਨਆ? ॥੫॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
ਮਸਲਤ ਸੁਨਿ ਕਰਿ । ਮਾਨੀ ਭਲੇ ਬਿਲਮ ਕੋ ਪਰਿਹਰਿ । ਤਕਾਂਰ ਭਯੋ 
ਗੋਦਾਵਰਿ ਤੀਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ॥ ੬॥ ਲੋਕਰਿ ਮੈਗ 
ਭਲੇ ਨਰ ਥੋਰੇ । ਜਹਿਂ ਬਿਰ ਗੁਰ ਗਮਨਜੋਂ ਤਿਤ ਓਰੇ। ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ 
ਗੋਦਾਵਰਿ ਕੂਲ । ਖਰੇ ਪ੍ਰਤੂ ੩੫ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ॥੭॥ ਤਜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਨਿਜ 
ਅਸਵਾਰੀ । ਚਰਨ ਨਗਨ ਗਮਨਤੋਂ ਅਗਵਾਰੀ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੈਗ 
ਮਿਲਾਯੋ । ਅਪਰ ਸਾਬ ਸਗਰੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥੮॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲਿ ਪਹੁੰਚੜੋ 
ਜਾਈ । ਖਰੋ ਭਯੋ ਪੁਕੁ ਕੇ ਅਗਵਾਈ । ਹੀਰਾ ਏਕ ਅਧਿਕ ਦਿਪਤਾਵੈ । 
"(ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਚੋਬਦਾਰ ਡੇਜਕੇ/੧ਰੋ ਭਈ ਦਯਾ ਜੀ!) ਗੁੜੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਟੈਤ ਦੱਸੇ (ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੇ ਸਕਦੇ ਹਨ $) । ਬੌਤਿਸ ਕਰਹਿ ਬਰਜਲ (ਕਿ) ਪਰ੍ਹਰਿ=ਾਉਂਸ 
ਨੂੰ ਵਰਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਓਹ ਗੂੱਸਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ । “ਪੁਰਿ(ਸਫਹਿੰਦਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,#ਪਾ:=ਪਰਜ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੮੩ ) ਸੈਨ ੨ । ਲੰਨ ੧੩ 

ਖਰਚੇ ਕਈ ਲਾਖ ਧਨ ਪਾਵੈ ॥ € ॥ ਤਾਨੋ ਸ਼ਾਹ ਧਰੇ ਸਿਰ ਜੋਊ । ਮੰਚ 
ਲੁਰੇਗੇ ਲੀਨਹੁ ਸੋਊ । ਜਬਰ ਜ਼ਿਬਾਇਸ਼' ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਂਹੂ। ਸੋ ਨਿਜ ਕਰ 
ਪਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੂ ॥ ੧੦॥ ਆਗੇ ਖਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਵਾ । ਰੁਖ ਕਰਿ 
ਜਬਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਢਿਗ ਜੋਵਾ । ਤਿਸ ਕਰ ਪਰ ਤੇ ਗਹਿ ਕਰਿ ਹਾਥ। ਸਲਿਤਾ 
ਬਿਖੈ ਬਗਾਯੋ ਨਾਬ ॥ ੧੧ ॥ ਹੇਰਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੁ ਹਿਰਾਨਾ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ 
ਕਰ ਬੈਦਿ ਬਖਾਨਾਂ । “ਛਮਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀਜੈ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਜਾਨਿ 
ਆਪਲੋ ਲੀਜੈ ।੧੨॥ _ਲਖਿ ਕਾਸ਼ਟ ਅਪਨੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਸੋ । ਜਲ ਨ ਡਬੋ- 
ਵਹਿ ਉਪਰ ਤਾਰਜੋ । ਹੈ ਬਡਿਅਨਿ ਕੀ ਅਸ ਬਡਿਆਈ । ਤਰੀ ਅਲੰਬ 
ਜਿਸ ਦੇਹ ਤਰਾਈ”॥ ੧੩॥ ਮੈਂ ਭੂਲਕੋ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰੇ। ਬੋਲਜੋ ਕੂਰ 
ਤਾਸ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਬਿਗਰੈ' ਸੂਬੇ ਹੋਹਿ ਮਵਾਸੀ । ਪੁਨ ਗਨ ਪਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿਢ 
ਵਾਸ਼ੀ ॥ ੧੪॥ ਦਿੱਤਯਾਦਿਕ ਜੇ ਬਿਘਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਇਨ ਬਚਾਇ' ਪੁਰ- 
ਵਤਿ ਤੁਮ ਸ੍ਰਾਲਾ । ਪਲਟਾ ਸਭਿ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋ ਦੇਤਿ । ਮਾਰਤਿ ਗੁਰ ਦੋਹੀ 
ਜਗ ਜੋਤ ॥ ੧੫ ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਲ ਧਰੇ। ਚਹਹ ਜਥਾ 
ਤਤਛਿਨ ਲਿਹੁ ਕਰੇ । ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਮੋਹਿ ਬਡਿਆਈ । ਜਾਚਜੋ ਏਕ ਸ੍ਰਾਲ 
ਗੋਸਾਈਂ ॥੧੬॥ ਭਰਤੜੋ' ਮੁਝ ਤੈ ਨਹਿੰ ਬ ਨ ਆਯੋ । ਨਿਜ ਸਿਖ ਪਠਿ 
ਪਲਫਾ ਤੁਮ ਪਾਯੋ। ਅਬਿ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਦੇਹ ਹਫਾਇ । ਸਭਿ ਦ੍੍ਗੇ 
ਲੀਨੇ ਤਿਨ ਘਇ? ॥੧੭॥ ਮੌਨ ਧਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਨਤੋ ਰਹੇ । ਪੁਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹ੍ਹੈ 
ਕਰਿ ਬਚ ਕਹੇ। “ਤੁਝ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹਿਨ ਹੁੜੋਂ ਹਮ ਜੋਇ। ਕਹਿ ਦੀਨੋ ਅਬਿ 
ਆਪਹੁ ਸੋਇ ॥ ੧੮ ॥ ਅਪਨੋ ਕਹਯੋ ਕਰਯੋ ਨਹਿੰ ਸਾਚਾ । ਸ਼ਰ੍ਹਾਵਾਨ ਤੇ 
ਚਿਤ ਡਰ ਰਾਚਾ। ਸਲਤਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼੍ਰਾਪਤਿ ਅਹੈ । ਨਹੀਂ' ਸਥਿਰਤਾ 
ਆਗੈ ਰਹੈਂ' ॥੧੯॥ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ ਤੋਕੋ ਹਮ ਜਾਨ। ਜਕਿਲੌਂ ਜਿਯਹਿ ਦਿਯੋ 
ਇਹ ਢਾਨਾਂ । ਤੁਮ ਪਿਤ ਬਡ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਂਦੇ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਰਕਾਨ 
ਗਵਾਏ ॥੨੦॥ ਨਹੀਂ ਬਹੋਰ ਸਕੈ ਅਬਿ ਕੋਈ । ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਅਸ 
ਹੋਈ । ਅਬਿ ਭੀ ਉਤਰ ਸਕਜੋ ਨਹਿੰ ਪੂਰਾਂ । ਤੁਸਤਿ ਬਹੁਤ ਬਿਧਿ ਹੋਯਸ 
'ਗੂਰਾ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਤਿ-ਬਹਾਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਜਾਯੋ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਦੀਜੈ ਰੋਰ 
'ਹਣਾਯੋ। ਜਬਿਲੇ ਸਲਤਨ ਮੁਝ ਪਤਿ ਦੀਨਿ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁਇ ਸੈਕਟ 
"ਭਾਵੀ ਸ਼ੋਭਾ । ।੧੩ੋੀ ਜਿਸ (ਜਲ ਦੇ) ਆਸਰੈ ਹੈ (ਜਲ ਉਸ ਨੂੰ) ਤਾਰ ਦੈਂਢਾ ਹੈ । “ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ । $ਐੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀ' ਠਹਿਰੈਗੀ । 



__£ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । .( ੬੨੮੪ ) ਐਲ ੨। ੧ ੧੩, _ 

ਹੀਨ ॥੨੨॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਕੋ ਆਇ ਅਹਿਵਾਲ। ਪਰੀ ਸਰਬ ਵੇ ਦੇਸ਼ਨ 
ਚਲ ਚਾਲ" । ਨਹਿਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਿ ਕਰਹਿ ਅਰਾਂਮੂ । ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਤੈ' 
ਨ ਤਮਾਮੂ ॥ ੨੩ ॥ ਏਤੀ ਬਾਤ ਕਰਤਿ ਥੇ ਖਰੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਚ ਸਿੰਘ 
ਰਿਸ ਭਰੇ । ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੌ ਲਪਣਾਏ । ਗੁਰ ਬੂਝੇ 'ਪਕਿਤ ਤੋ ਤਮ 
ਆਏ?”॥੨੪॥ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਸਰਬ ਝ੍ਰਿਤੈਤ ਬਖਾਨਾ । “ਗਰਬਯੋ ਬੈਦਾ ਰਿਦੈ 
ਮਹਾਨਾ। ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੁ ਜੀਤਯੋ ਜਾਇ 
॥੨੫॥ ਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸਵਾਰੇ । ਜੋ ਦ੍ਰੋਹੀ ਸੇ ਚਨਿ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ । 
ਮਗੌਰ ਵਜ਼ੀਦਾ ਧੂਲ ਮਿਲਾਯੋ । ਪੁਰਿ ਸਿਰ੍ਹੰ ਨ ਲਯੋ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੨੬ ॥ 
ਆਦਿ ਸਢੌਰਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਹੈਂ । ਤੁਰਕ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਜੋਰ ਲਰੇ ਹੈਂ । 
ਭਏ ਅਨਿਕ ਹੀ ਜੈਗ ਅਖਾੜੇ । ਹਤਿ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸਤਰ ਉਘਾੜੇ” 
॥ ੨੭ ॥ ਮਹਾਂ ਰੌਰ ਮਾਢਜੋ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ । ਕਰੇ ਮਾਰਿਕੈ ਬਿਜੈ ਅਸ਼ੇਸ਼। 
ਭਯੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਮਲ ਠਹਿਰਾਯੋ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੋਂ ਹਾਲਾ ਗਨ ਆਯੋ 
੨ ੨੮ ॥ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ`ਪੁਨ ਚਲਿ ਗਏ । ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਕਲੂਖਤਿ 
;ਹੇ। ਸੁੰਢਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜੋ ਬਿਰੇ ਸਭ 
ਨੰਦਰ” ॥ ੨੯ ॥ । ਤਹਿੰ ਗਰਬਤਿ ਢਾਹਤਿ ਬਡਿਆਈ। ਪਾਸ ਖਾਲਸੇ ਤੇ 
ਗੁਰਿਆਈ। ਚਮੂੰ ਪਦਾਰਭ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ । ਨਿਜ ਵਿਗ ਜਾਨੋ ਚਲਯੋ 
ਕੁਚਾਲਾ ॥੩੦॥ ਸਿੰਘ ਮਿਲੋ ਮਸਲਤ ਕਜ਼ਿ ਸਬੈ । ਕਰਯੋ ਅਨਾਦਰ ਤਿ ਸ 
ਕੋ ਤਬੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਤੁਝ ਸੈਗ ਹਮਾਰੋ। ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਪਰ ਅਚਾਰੋ ॥ 
੩੧॥ ਸ਼ਾਮ ਬਰਨ ਮਦ ਆਮਿਖ ਲਯਾਏ । ਨਾਕ ਦਬਾਯੋ ਨਹਿੰ ਮਨ 
ਭਾਏ।ਏਵ ਬੋਲ ਕਰਿ ਭਏ ਨਿਰਾਲੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਬਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ॥ 
੩੨॥ ਬ੍ਰਹਮਚ਼ਰਜ ਤਿਸ ਨਾਂਹਿਨ ਰਾਖ੍ਯੋ । ਕਰਯੋ ਬਜਾਹ ਬਿਸ਼ਮਾਨੰਦ 
ਕਾਂਖਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਿਰਕਨ ਕਰਜੋ । ਸੁਤ ਉਪਜਾਯੋ ਨਾਂਹਿਨ 
ਡਰ3ੋ ॥ ੩੩॥ ਅਥਿ ਤਿਸਕੀ ਚਹਿ ਗਲੀ ਕੁਠਾਲੀ । ਬਚਨ ਆਪਕੋਂ 
ਜਾਇ ਨ ਖਾਲੀ । 'ਪ੍ਰਿਥਕ ਭਏ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਧਰੇ । ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ 
ਸ਼ਾਪਤਿ ਕਰੇ“ ॥੩੪॥ ਯਾਂਤੇ ਸੁਧ ਹਿਤ ਹਮੈ' ਪਠਾਯੋ । ਬਿਗਰ ਗਯੋ ਜਿਮ 
“ਹਲਚਲ । “ਪੜਦੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ । “ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। “ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਆਚਾਰ ਹੈ 

(ਕਿ ਉਹ ਦਸਮੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ) । “ਕੁਠਾਲੀ ਗਲਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ। <(ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਜੁਦਾ ਹੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਚਲੇ ਗਏ; (ਇਹ ਗੱਲ) ਸੁਣਕੇ 
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਧ ਡੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਭਾਹੈ। _ 



£ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਗਲ । 1 ੬੨੮੫ ੧ ਸੈਲ ੨। ਅੱਸੂ ੧੩. 

ਸਰਬ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੂ ਸੋਂ ਕਹਜੋ । “ਸੋ ਅਬਿ ਤੇਜ ਹੀਨ ਹੀ 

ਰਹੜੋ॥੩੫॥ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਧਰ,ਪੁਜਜੋ ਸਮੋ ਤਿਹ। ਭਯੋ ਬਿਕਾਰੀ ਗਰਬ 
ਵਧ੩ੋ ਜਿਹ। ਹਟਿ ਜੈਹੈ ਅਬਿ ਬਿਨਾ ਹਣਾਏ । ਹਮਨੇ ਪਲਟਾ ਲੀਨਸਿ 

ਪਾਏ ॥ ੩੬॥ ਕਾਰਨ ਇਤਿਕ ਹੁੜੋ ਅਬਿ ਗਯੋ । ਗਲਨ ਕੁਠਾਲਿ ਸਸੋ' 

ਅਬਿ ਭਯੋ” । ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ।“ਮੋਹਿ ਪੰਥ ਨਹਿ ਕਾਚਾੱ 

ਅਢਾਰਾ' ॥ ੩੭ ॥ ਨਹਿ ਬਿਗਰੇ, ਕੋ ਸਕੈ ਬਿਗਾਰੇ” । ਰਹਹੁ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ 

ਬਨਹੁ ਜੁਬਾਰੇ । ਬੇਮੁਖ ਕੋ ਤਜਿ ਦੀਨੈ_ਹੈਗ । ਆਪ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਬਨ ਹੁੰ 

ਨਿਮੈਂਗ ॥੩੮॥ ਸੈਮਤ ਕਿਤਿਕ ਸਮਾ ਜਬਿ ਆਵੈ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਹੁਇ 

ਜਾਵੈ। ਅਵਨੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਬਨਿ ਜੈ ਹੈਂ।ਮਾਰਤਿ ਮਰਤਿ ਤਬਹਿ ਇਿਵੜੌ 
ਹੈ” ॥ ੩੯ ॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ । ਸੁਨਿਕੈ ਭਏ ਅਨੰ- 

_ ਵਤਿ ਸਾਰੇ । ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। ਡੇਰੇ ਗਮਨਜਯੋ ਸਹਿਜ 

> ਸੁਭਾਇ।॥੪੦॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਲਿਖਿ ਭੋਜੇ ਪਰਵਾਨੇ । “ਲਸ਼ਕਰ ਚੜੋ੍ ਮਹਿਦ. 

'ਮਹੀਯਾਨੇ । ਤੋਜ ਹੀਨ ਰਿਪੁ ਹੋਯਸਿ ਮਾਰਹੁ । ਜਾਨਿ ਨ ਦੀਜੈ ਬਹ ਪਰ-
 

ਵਾਰਹੁ॥ ੪੧॥ ਸਰਬ ਭੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਯੋ । ਗਹਿ ਲੀਜੈ ਕਰਿ ਬਿਬ੍੍ਿ 

ਉਪਾਯੋਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਹੁੰਚੇ ਅਪਨਿ ਸਬਾਂਨਾ । ਅਬਿ ਲੋ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਬਖਾਨਾ 

॥ ੪੨॥ ਹੀਗਾਂ ਗੁਰੂ ਬਗਾਵਨਿ ਕਰਜੋ । ਨਾਮ ਗੁਦਾਵਰਿ ਤਟ ਕੋ ਪਰਯੋ। 

ਗੇਰਤਿ ਹੇਰਤਿ ਬਿਸਮੜੋ ਸ਼ਾਹੂ ॥ ਹੁੜੋ ਬਿਕੀਮਤ ਗਾਂ ਜਲ ਮਾਂਦੂ” ॥੪੩॥ 

ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸ ਬਿਤਾਏ । ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚਲਿ ਆਏ । ਗੁਰ 

ਕੀ ਕਹਿਵਤ ਸਕਲ ਸਨਾਈ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਚਿਤ ਆਈ! ॥੪੪। 

ਚਿਤਬਰਪਰਾਪ ਸੰਤ ਉਤਰਨ ਬਹਬਚਾ ਪ੍ਰ ਬਰਾ ਆ ਕਦ 
ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਆਢਾਰ ਨਹੀਂ ।_ ਮੰਨਾ (ਆਪ, ਬਿਗਾੜੇਗਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਗ

ਾੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ₹ਘਰ ਲਓ । “ਪਾਣੀ ਬਿਚ ਜਾ ਘਿਆਂ ! ਵਪਾ:=ਕਾਜ । 

7ਵੇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਕਵੀ ਜੀ_ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ । ਕਵੀ ਜੀ ਗੁ: ' ਮੂ: 

ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ । ਪੁਸਤਕ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਬਾ ਤੇ ਨਾਂ 

ਤਾਚੀਖਾਂ ਦੀ.ਖੋਜ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਈਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਤਾਰੀਖੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ:-ਤਾਰਾਂ ਆਜ਼ਮ 

ਦਾ ਹੈਗ ਜੈਠੁ ਮੈਮਤ ੧੭੬੪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਂਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਦੇੜ ਅੱਪੜੇ । ਕੱਤਕ 

ਮੈਮਤ ੧੭੬੫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਦੇੜ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ।ਲਖੇ ਹਨ । ਬੰਦੇ ਦੇ
 ਸਰਹਿੰਦ 

ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ (ਚਪੜ ਚਿੜੀ) ਫਤੇ ਕਰਨ ਦ ਤ੍ਰੀਕ ਹੈ ੧੫ ਜੇਠ ੧੭੬੭। ਇਸ ਵੇਲ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਸੱਤ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਹਿੰਦ 

ਫਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਕਰ ੨੩ ਜੇਠ ੧੭੬੭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ । 



ਸਰ ਗੁਲ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਹੂਰਜ । (੬੨੮੬). ਤੀ 
। 

- ਡੋਜ ਬਿਠ" ਹੋਡਿ ਭਰਨ ਕੋ ਘਾ੩ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਠਹਿਰ ਨ ਸਕੈ ਜੈਗ 
ਕੋ ਠਾਂਨਭਿ । ਲਰਤਿ ਸੁ ਕਬੈ ਪਲਾਇ ਪਯਾਨਤਿ । ਸਨੇ ਸਲੈ ਹਾਰਤਿ 

ਗਯੋ । ਜਾਇ ਗਿਰਨਿ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ॥ ੨ ॥ ਦੁਰਗ ਲੋ ਹਰਕ” 
ਬਨਾਇ। ਲਰਤਿ ਰਖੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਟਕਾਇ। ਤਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ 

ਤ ਭਤ ਡਾੜ ਰਤ 9 
ਹੀ - ਤੂ ਗ੍ੋਯ, ਉਸ 8 ਜਿ ਰਤ 

ਤੋ 

ਤਤ ਰੂ 4 18348 8451 ਨਨ ਸਦ ਦਰਸ ਸੀ ਦਰ 
__ ਕਿਨ ਝੋ ਮਰੇ ॥੭॥ ਇਕ ਸਰ ਗਨ ਨਰ ਤੇ ਪਰਿ ਪਾਰ। ਤੁਰਤ ਮਰਤਿ 

(ਲਹਿ ਜਾਚਤਿ ਬਾਰ । "ਲਗਤ ਹੁਤੈ ਭਬਿ ਚਲਤਿ ਨਿਹਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਨ/- 
ਮੰ 'ਵਤਿ ਪਿਖ ਉਦਾਰੇ"॥੮॥ ਸੋ ਭਰ ਆਵਤਿ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵੈਂ। “ਹਮਰੇ ?ਜਤਿ ਰ੍ 

ਸਿਵਰ ਮਹਿ, ਅਪਰ ਬਖਾਨਤਿ ॥ ੧੧ ॥ ਮਹਿਮਾ ਇਮ ਪਸਰੀ ਸਭਿ 
'(ਬੈਦਾ) ਤੇਜ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਗਿਆ । “ਬਿਹ ਮੂਖਲਸਰੜ੍ਹ ਨੂੰ ਥੈਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬ: ਬਣਾਕੇ 
ਕਸ ਕਾ ਬੱਧਿਆ ਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰ ਪਲ ਬਰ ਗਿਆਂ ਸੀ। “ਇਕ ਬਾਣ ਬਹੁਤ 

_ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਜਦ ਬਾਨ ਲਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਜੈਗ ਵਿਚ) (ਉਸ ਵੇਲ ਚਲਦੇ 
,'ਥੀਦੇ ਸਨ (ਪਰ ਸ੍ਰ ਜੀ) ਬਣ ਚਲਾਂਵਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । “(ਹੱਥ ਵਿਚ) ਪਨੂਖ 
ਮੱਠ ਚਲਤ ਜੀ (ਨਗ) ਤੋਲ ਧੂ ੬ਡ੍ੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ__ 

ਰ੍ ਲਾ )।_ 

ਰੱ 



ਮਰ ੩੦ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸ਼ੂਰਜ। ( ੬੨੮੭ _ ਸੈਲ ੨। ਐਨ ੧੪ _ 

ਬਿਥੈ। ਪਿਥੈਂ ਘਣੇ ਸੁਨਿ ਸਨ ਕਵਿਲਿਖ।ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਰ ਗੀਬਾਵਰ 
ਤੀਰ । ਬੈਠੇ ਪਰਭੂ ਨਰਨ ਕੀ ਭੀਰ ॥੧੨॥ ਏਕ ਸਿੱਖ ਆਯੋ ਤਿਹ ਸਮੇਂ । 

ਡੇਟ ਨਗੀਨਾਂ ਧਰਿ ਕਿਯ ਨਮੋਂ । ਅਵਲੋਕੜੋ ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਹਾਥਘ। ਗੇਰਿ 

ਗੁਦਾਵਰਿ ਮੈਂ ਦਿਯ ਨਾਥ॥੧੩॥ ਬਿਸਮਜੋ ਸਿਖ ਮਨ ਚਿਤਵਨਿ ਠਾਨੀ। 
-੩ਹਮਤਿ ਨਹੀਂ' ਗੁਰੂ ਇਸ ਜਾਨੀ । ਹਲਕੋ ਜਾਨਿ ਗੁਦਾਵਰਿ ਗੇਜਾਂ ' 

ਕਹਿਨੋ ਬਨ ਕਹਾਂ ਅਬਿ ਮੇਰਾ=॥ ੧੪॥ ਪਸ਼ਚਾਤਾ੫ਪ ਕਰਤਿ ਤੇ 

`_ਲਹਕੋਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤਾਂਹਿ ਸੋਂ ਕਹਜੋ । “ਜੋ ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਕੇਰ ਨਗੀਨ: । 

ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਿ ਨਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ! ॥ ੧੫ ॥ ਉੱਤਮ ਹੁਤੋਂ ਹਮਹਿ ਨਦੀ 

ਜਾਨਾ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੌ ਤੈਂ ਨ ਬਖਾਨਾ” । ਛਮ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖ ਉਤਾਇਨ 

ਕੀਨਿ । ਬਰਜੋ ਗੁਦਾਵਰਿ ਹਰੈ ਪਟ ਹੀਨ ॥੧੬॥ ਜਲ ਅੰਤਰ ਜਥਿ ਦ੍ਰਿ£ 'ਟ 
'ਲਗਾਈ। ਖਿਖੇ ਨਗੀਨ ਪਰੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਗਨ ਹੀਰਨਿ ਕੇ ਗੈਜ ਲਰਾਏ। 

ਲਖੀ ਪ੍ਰਕੂ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਕਹਾਂ ਨਗੀਨੰ ਕੋਰ ਗੁਮਾਨਾਂ , 

ਜਬਰ. ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਨਾ । ਸਭਿ ਤਜਿ ੀਘੂ ਨਿਕਸਿ ਫਟਿ 
ਆਯੋ । ਪਗ ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਲਪਟਾ੧ੋ॥੧੮॥ ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਮੰਹਿਮਾਂ ਨਹੀ 
ਜ਼ਾਨੀ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਾਲਿਕ ਗੁਨ ਖਾਨੀ ! ਬਖਸ਼ਹ ਭੂਲ ਸੁ ਬਪਯਨ 
ਹਾਰੇ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੯॥ “ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰੋ 

ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਯੋ।ਨਾਮ “ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ? ਸੁ ਪਰਯੋ । ਇਮ ਬਿਲਾਸ ਪੂਕੂ 

ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ । ਪੁਨ ਢਿਵਾਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਨ <ਕ॥੨੦॥ ਧਨੀ ਪਠਾਨ 

ਆਇ ਤਿਹ ਸਮੇਂ । ਬੈਠਨੋ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਖਾਸ 

ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੀ । ਸੋ ਨਿਕਾਸਿ ਕਰਿ ਧਜ਼ੀ ਅੰਗੇਰੀ ॥ ੨੧॥ “ਲਿਖਤ ਸਹੈਸੂ 

ਇਕਾਦਸ਼ ਜਾਨੋ'। ਮੋਲ ਤਰੈਗਮ ਕੌ ਪਹਿਚਾਨੋ । ਰਾਵਰਿ ਸੈਂਗ ਜੈਗ ਬਹੁ 

ਪਰੇ । ਹਮ ਨਹਿ ਆਏ; ਲੈਂਨਿ ਨ ਕਰੇ ॥ ੨੨ ॥ ਬੀਤਜੋ ਚਿਰੈਕਾ ਇਮ 

ਨਾਬ। ਪਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਵਰਿ ਹਾਬ। ਲਵੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਵਜ” । 

ਤਬਿ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਰਾਈ ਆਜ ॥੨੩॥ ਲੋਨ ਉਸੈਦਵਾਰ ਧਨ ਕੇਟ : ਪੂਰਬ 

ਭਥੋ ਨ ਆਵਨ ਮੇਰਾ”। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਡਿਸੇ ਉਚਾਰਾਂ । “ਨਸ਼ਚੈ 

ਲੈਲੋ ਵਰਬ ਉਂਦਾਰਾ॥੨੪॥ ਮੋਲ ਹਯਨਿ ਕੋ ਹੈ ਹਮ ਯਾਦ । ਤਊ ਕੀਨਿ 

ਤੈਨੇ ਪਰਮਾਦਾ ! ਲੈਬੇ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਆਯ। ਅਪਰ ਅਪਰ ਕਾਰਜ 

"ਰੱਥ ਦੀ ਲਿਖਰ। ੨੧. ੦੦੦ । <ਘੋੜੇ । ਘਆਲਸ। 



ਸ੍ਰੀ ੨੪ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੨੮੮) - _ਨੈਲ ੨। ਸੰ ੧੪, 

ਬਿਰਮਾਯੋ ॥ ੨੫ ॥ ਅਬਿ ਭੀ ਜੇ ਲਿਖ ਦੇ' ਇਕ ਥਾ" । ਪ੍ਰਾਪੰਤਿ ਦਰਬ 
ਹੋਇ ਤਹਿੰ ਜਾਏ । ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਨੌ' ਉਰ ਭਾਰੀ। ਹਮ ੜੇ ਸੈਸਤ ਤਸਿ 
ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਬਿਦਤਹਿਂ ਤਬਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ । ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੋ 
ਬਲ ਭਾਰੇ । ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਲੋਹਿੰਗੇ ਲਰਿਕੈ। ਸ਼ੱਤ ਮੈਗ ਸੈਘਰ ਮਹਿੰ-ਯ੍ਰਿ 
ਕੈ ॥੨੭॥ ਤਬਿ ਸਿੰਘਨਿ ਮਹਿੰ ਜੋ ਸਿਰਦਾਰ। ਦੇਗ਼ੋ ਤੇਗ਼ ਕੋ ਧਨੀ ਉਦਾਗ 
ਡਿਸ ਕੌ ਲਿਖਤਿ ਇਹੀ ਦਿਖਰਾਵੋ । ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਦਰਬ ਕੋ ਪਾਵੋ” ॥ 
੨੮॥ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਪਠਾਨ ਬਖਾਨੰ । “ਬਯਾਜ ਲੈਨਿ ਹਮ ਹੈ ਨ ਇਿਮਾਨੰ। 
ਰਾਵਰਿ ਆਇਸੁ ਨਹੀਂ ਬਹੋਰੈਂ । ਮੋਲ ਹਯਨਿ ਕੋ ਸੋ ਹਮ ਲੋਰੈਂ? ॥ ੨੯॥ 
ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਨੀ ਪੁਨ ਬਾਨੀ । “ਸਾਧੂ ਸਾਧੁ ਇਮਾਨ ਮਹਾਨੀ । ਇਿਹ 
ਕਾਗਦ ਜੋ ਲਿਖਜੋ ਹਮਾਰਾ । ਮਾਨਹਿੰ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਸਰਦਾਰਾ ॥ ੩੦ ॥ 
ਦੁਗਨ ਚਗੂਨਾ ਦਸ ਗੁਨ ਧਨ ਕੋ । ਲੈ ਹੈਂ ਤਬਹਿ ਰਖੋ ਬਿਰ ਮਨ ਕੋ । 
ਤੁਵ ਸੈਤਤ ਕੋ ਮਹਿਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਹੁਇ ਹੈ ਬਿਨ ਸੈਸੈ ਸੁਖ ਭਾਰਾ? ॥੩੧॥ 
ਸੁਨਤਿ ਖਾਂਨ ਪਗ ਟੇਕਜੋ ਮਾਥਾਂ । ਰੁਖਸਦ ਭਯੋ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਹਾਬਾ । ਜਬੈ 
ਖਾਲਸਾ ਬਿਦਤਜੋ ਭਾਰੀ । ਭਯੋ ਰਾਜ ਲੀਨੋ ਰਿਪੁ ਮਾਰੀ ॥ ੩੨॥ ਤਬਿ ` 
ਸਰਦਾਰਨਿ ਕੇ ਢਿਗ ਗਯੋਧਨ ਗਨ ਸੁਖ ਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ । ਸ਼ੈਤਤਿ ਧਨੀ 

_ ਬਿਸਾਲ ਭਏ ਹੈ'। ਆਦਰ ਸਿੰਘਨ ਸਭਿਨਿ ਦਏ ਹੈਂ॥ ੩੩॥ ਇਸ ਬਿਧਿ_ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਚਲਨ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਸਮੋ ਨਿਯਰਾਏ । ਆਵਤਿ 
ਸਾਧ ਜਮਾਤ ਉਦਾਸੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਦੇ ਰਹਿ ਪਾਸੀ ॥ ੩੪ ॥ ਲੋਹਿਂ 
ਭਿਹਾਵਲ ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਉਪਦੇਸ਼ । ਦੇਗ਼ ਹੋਤਿ 
ਬਰਤੈ ਜਿਸ ਬਾਰੀ । ਤਾਂਹਿ ਸਮੈ ਰੌਰਾ ਪਰਿ ਭਾਰੀ ॥੩੫॥ ਇਕ ਢਿਨ ਸ਼ਾਹੁ 
ਬਹਾਦਰ ਸੁਨਜੋਂ। ਅਪਨੇ ਉਮਰਾਵਨਿ ਮਹਿ ਭਨਜੋਂ। “ਯਹਿ ਸੁਨਿਯਤਿ ਕੈਸੋ 
ਬਡ ਰੌਰਾ। ਲਖੀਅਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕੀ ਠੌਰਾ!॥ ੩੬ ॥ ਸੁਧਿ ਹਿਤ ਮਾਨਵ 
ਸ਼ੀਘੁ ਪਠਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਕਾਗੰਨ ਕੌ ਹਟਿ ਕਰਿਆਯੋਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ 
ਗੁਜ਼ਾਂਰੀ । “ਥਰਤਹਿ ਦੇ ਦੇਗ਼-ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਰੀ ॥੩੭॥ ਲੇਤਿ ਸੁ ਦੇਤਿ ਖਾਲਸਾ 
ਬ੍ਰਿੰਦਬੋਲਤ ਆਪਸ ਬਿਥੈ ਬਿਲੈਦ। ਕੋ ਜਾਚਤਿ ਠਹਿਰਾਵਤਿ ਕੋਈ ।.ਡੋ 
ਬਰਜਤਿ ਕੋ ਰਿਸ ਮਹਿ ਹੋਈ” ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਿਤੌਤ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਬਿਚਾਰਾ । 
-ਛਧਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਪੰਥ ਉਦਾਰਾ । ਅਲਪ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼। 
"ਇਕ ਬਾੰ ਤੇ । ₹ਜਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ' 



£। ਰੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ । ( ੬੨੮੯ ) ਸੋਟ ੨। ਅੰਨ ੧੪. 

ਅਚਨ ਹਾਰ ਨਰ ਮਿਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੩੯॥ ਦਰਬ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਕਛੁ ਕਰ ਦੀਨੋ । 

ਲੰਗਰ ਹੇਤੁ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨੋ । ਲੈ ਲੈ ਰਸਦ ਖਰੀਦਿ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਬਨੈ 
ਤਿਹਾਵਲ ਕਰੜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੪੦ ॥ ਬਰਤਨ ਲਾਗਿ 'ਮਚਜੋ ਬਡ ਹੌਦਾਂ । 
ਸੁਨਿਯਭਿ ਢੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਠੌਰਾ। ਆਇ ਨਿਤਾਪ੍ੜਿ ਦਰੋਬ ਘਨੌਰਾਂ । ਹੋੜਿ 

ਕੁਲਾਹਲ ਤਾਂ ਬਡੇਰ ॥ ੪੧॥ ਦਿਨ ਆਠਕ ਮਹਿਂ.ਪੁਨ ਸੁਨਿ ਸ਼ਾਹੁ । 

ਜਾਨਯੋ ਖਰਚ ਬਵਜੋ ਗੁਰ ਪਾਹੂ। ਦਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਘਨੈੰ ਪਠਾਯੋ। “ਲੰਗਰ 
ਕਰੋ ਸਿਤਿਕ ਮਨ ਭਾਯੋ”॥੪੨॥ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਕੋ ਪਠਵਤਿ ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ । 

ਵੋਰਾ ਵਧਤ ਵੇਗ਼ ਮਹਿ ਤਜੋਂ ਤੜੋਂ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਝਨੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ । 
'ਏੇ ਪ੍ਸੈਗ ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਉਫ਼ਾਰਨ ॥ ੪੩॥ “ਛੁਧਤ _ਰਹਤਿ ਲਖਿ ਦਰਬ 

ਪਠਾਵੋਂ । ਤਕੋਂ ਤਯੋਂ ਅਧਿਕ ਰੌਰ ਸ਼ਨਿ ਪਾਵੋਂ । ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਜਾ ਦੇਹ 

ਬਤਾਈ? ! ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਈ ॥ ੪੪॥ “੯੩ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ 

ਬਡ ਰੋਰਾ । ਕਰਯੋ ਬਚਨ ਸੋਵੀ ਸਿਰਮੌਰਾ । ਕਰੋਂ ਹੂੰ ਮਿਟਤਿ ਨਹੀਂ ਅਬਿ 

ਸੋਈ । ਬਰਤਹਿ ਕਛੂ; ਸ਼ੋਰ ਬਡ ਹੋਈ” ॥ ੪੫॥ ਬਿਸਮਜੋ ਸੁਨਤਿ 
ਬਹਾਵਰ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਾਨਯੋਂ ਦਲ ਦੀਰਘ ਗੁਰ ਪਾਹੂ । ਰਹਜੋ ਪੁਚਾਵਤਿ ਦਰਬ 

ਘਨੋਰਾ । ਲੈਗਰ ਬਰਤਹਿ ਬਡਹੁੰ ਬਡੋਂਰਾ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ - 
ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਗ” ਪੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਢੌਦਸਮੋਂ ਅੰਸੂ ॥ ੧੪ ॥ 

“(ਲੈਗਰ ਲਈ) ਰੋਜ਼ ਦਾ ਧਨ ।_ #ਅੰਕ ੪੬ ਤੇ ਇਹ ਅੰਸੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ / ਪਰ 
ਛਾਪ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋ ਔਂਗੇ ੯ ਛੈਢ ਟਰ ਹਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:-- 
ਇਠ ਦਿਨ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪਾਸ ਏਠ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਕੈਬਨੀ ਚਢੀ. 
ਸ੍ਰ ਮੈਂ` ਸੋਈ । ਜਾਨੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਨ ਹੋਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਬੈਦਨ ਤਬੈ । 
ਗੋਦਾਵਰ ਮੱਜਨ ਕਿਯ ਤਬੈ । ਜਪੁਜੀ ਪਾਠਿ ਕੀਨਿ ਤਿਹ ਸਮੈਂ । ਦੇਹ ਤਜੀ ਪੰਜਕੂਤਕ 

ਛਿਨ ਮੈਂ । ਮਾਰੂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਛਜੇ “ਕੌਣ _ਸਬਾਬੀ ੭ ਹਾਬ 

ਜੋੜ ਸਿਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਤਨਿ ਤਜਿ ਬਿਨ ਬਾਰੀ! । 7) ਘੁਰ ਕਹਯੋ 

ਕੌਨ ਹੈ ਕਾਰਨ $ ਹਮਦੈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿ ਪਧਾਰਨ | ਜਾਵਹੁ ਸਿੱਖਹੁ ਕਹੇ ਸੁਨਾਈ । 

8੮ਸਾ ਹਮਰੋ ਲਿਯੋ ਜਾਈ” । ਦੋਦਰਾ।। ਢਿਤਾ ਮਾਂਹਿ ਥੋ ਤਨ `ਧਰਯੇ ਤਬ ਸਿੰਘ 

ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇ । ਉਠਜੇ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਆਇਓ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਸਮਾਇ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ 

ਐਨੇ ਕਹੀ ਸੱਚ ਖੰਭ ਕੇ ਪੋਰ । ਲੀ੫੩ ਥਾਂ ਤਵ ਹੁਕਮ ਸੁਨਿ ਹਫ ਆਯੋ ਇਸ ਠੌਰ ॥ 
ਜੇਰਠਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਜੇ ਦੁਨਾਯ ਮਮ ਆਯਸ ਬਿਨ ਜੇ ਗਯੋ । ਯਾਤੇ ਲੀਯੋ ਬੁਲਾਯ 
ਲੋ ਮੈਂਦੇਸ ਜਾਵੋ ਅਏੈ ।। ਸ੍ਰੀਮੁਖਵਾਕ ।। ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ । 

`।ਬਾੀ ਟਕ ੨੩ ਘਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੈਨ੍ਲ= 

2 



&( ੧੪ -,੭੫ ਸੂਰਮ॥। ___ (੬੨੯੦) ਲੈਨ ੨ । ਯੋਧ ੧.. 
` -;੫. !ਰ.) ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ । ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ]। 
ਦੋ:੦ ਰਮਨ ਕਰਨ ਬੈਕੁੱਠ ਕੋ ਲਖਜੋ ਸਮਾ ਨਿਯਰਾਇ । ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ 
ਣਿਕ:! ਢਹਿ ਿਹ ਗੁਰ ਸਹਿ ਨ _ਸਕਾਇੰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਫਾਮਕ੍ਇਰ 

_ ਭਾਤੀ ਕਹਿ ਕਥਾ।ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ੁਭ ਜਥਾ । ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਜਾਤਿ 
ਹਰੀ ਜੰਡੀ ਵਜ ਤਰ ਕਰ ਡਰੀ ਮਾਤਾ ਪੀਛੇਂ 
ਤੇ ਧਾਈ। ਕੋਤਿਕ ਦੂਰ ਮਿਲੀ ਤਹਿੰ ਆਈ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ' ਕੋ ਅਰਜ਼ 
ਗੁਜ਼ਾਰੀਏਕ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੈ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ” ॥੩॥ਦੱਖਿਣ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਨਾ 
ਪਿਖਨ ਕਹਾਂ, ਸੁਧੇ ਸੁਨਿਯ ਨ ਕਾਨਾ । ਜਾਨਿ ਦੀਨ ਮੁ ਕੌ ਦੁਖ ਪਰੈ"। 
ਪੁਤ ਬਿਰਹਿ ਤੇ ਨਹਿ ਕਿਮ ਸਰੈ ॥੪॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਇਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀਜੈ , 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ । ੨ਅਰੇ ਮੋਰਾ ਇਕ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ । (% ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ 
(ਰਿਵ ਪੁੱਤ ਨ) ਜਾਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ । 
(. ਸਜ ਲਚ ਕਿਹ ਵਖਗ ਦੀ ਝੱ ਪਏਗਾ । 

“੦੧੫੦੨ ਿਇਲੀ ਗ ਲ ੀ ਸੁਗਾਹ 
ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ'' ਕਸਾਈਆ ਦਾ ਸਹਿਣਾ । ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਬਿਰ ਚਰ, 
ਡੈੱਠਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ॥ ੨ ॥ ੧ ।। ਦੋਹਰਾ । ਸੁਨ ਸੈਂਦੇਸ ਕਰਿ ਬੈਦਨਾ ਸਿੱਖ 
ਲਿਗ. <੬-1੭੧<੯੦੫-੮੧-ਉ੯੫ 

ਮਰ ਇਹ ਵਧੂ ਪਾਠ ਅੰਕ ੪੬ ਤੋਂ ਮਗਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿ< 
“ਫਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ੬੦ ਪ੍ਰਮੈਗ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀਂ, ਪਦ 

ਇਕ, ਬੱਜੇ ਨੇ 1।ਗਰੋ' ਪਾਇਆ ਜਾਪਦ' ਹੋ, ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਸਭ ਤੋਂ 
ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਿੱਠੇ ੧੬੧੨ ਦੇ ਨੁਸ੧ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ੧੬੧੯ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ 
ਵਿਚ ਬੰ. 7ਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ' ਬੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਘ ਵਿਚ ਆਖੇਪਕ ਰਲਦੇ ਗਏ 
ਹਨ; ਚਾ, ੍ ਰੈਥ ਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੋੜਾ ਬੀਤਿਆਂ ਹੈ । ਦਿਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਿਰਸੈਂਸੇ ਆਖੇਪਛ ਲਉ 
ਮਿੱਧ ਹੈ ਜੰ” ਹੈ ਕਿ ਇੱਸੇ ਅਯਨ ਦੇ ਅੰਹੂ ੨੦ ਦੋ ਅੰਕ ੩੨ ਵਿਚ ਦਯਾ ਲਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿ 
ਜੀ ਨੇ ਜੀਉਂ੮ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਪਰ ਆਖੇਪ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ੨੦ ਅੰਸੂ ਵਿਦ ਪਾਨ 
ਜੋਪਾ ਇੰਘ ਬਦਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਪੂ 
ਪਾਠ ਵਿਚ ਛੰਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਖੇਪਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਉਵ ਇਸ 
ਲਿਗ“ 
ਵਿਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਥਾਨਕਾ “ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ! ਵਾਲੇ ਫੰਦ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੈ 
ਪਰਮ ਨੇ ਇਸ ਗਰਲ ਨੂੰ ਫੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ । 

'ਅਬਿੰਗ==ਸ਼ਾਬੀ ਦ ₹ਰੌਗ ਵਾਂਡ, ਅਰਥਾਤ ਭ੪3 ਰਜ ਭੱਠ ਵਕ ਕਜ ਈਆੰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਟਲ ਹਨ । ਬਿਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ 
ਕਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਹਾ ਤੇ ਢੁੱਧਟ' ਟੱਖਲਾ । ਥਿੰਗ ਪਲ ਸ਼ਲੋਖ ਹੈ । ਵਿਉ' ਬੀ ਅਥ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਹੀ ਤੇ ਪਕਾਲੋਂ ਲਾਲ ਜੇ ਖਾਣ, ਟੂ ਦਾ 
ਹੈ ਉ੫ !ਕੋਗ ਤੁਲ ਦੂਖਦ:=. ਹ।ਬਿੰਗ ਦਾ ਅਰਬ ਫੂ_ਐ ਲਾਉਂਦੇ 36 ੫੩ ਊਹ ਦੁਕਚਾ ਨਹੀ' ਹੈ। 



0 4੫੧8੧). (੬੨੯੪)... 2 ੨ ਲੱਤ 4੫, 

1(ਰ ੁ ਥੂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਨ ਇੱਤਕਾਵਿਕ ਆੱਡ ਤੈਂ
 ਨੁਣੌ ਜਤ 

';ਕਟ ਗੁਨੇਂ ॥੫ । ਮੁਝ ਸੋਂ ਕਹਤੋ “ਜਾਹੁ ਤੁਮ ਵਾਈ , ;ਨਨੀ' ਤੁ ਲ
ੀਨ ੍ 

ਗੈਂ ਆਈ.ਮਾਰ 1 ਦੂਰ ਉਲੰਘਤਿ ਧਾਈ । ਅਬਿਕੈਸੇ ਏਨਿ 
ਵਿ ਰੋ ਜਾਈਂ 

/ £॥ ਇਕ ਪੂ ਤਾ ਬਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੈ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਮ
ਰੇ ਸੈਗ 'ਸਧਾਰੈ 

ਜ਼ ਅੰਨ ਨ ਥੋਹੋਂ। ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਇਹ ਸਗੋਰ “ਨਰਬ
ੈਹੋਂ। ਪ੍ਰਥਮ 

ਕੋ ਅਸ ਉਪਥਾਰਾਂ । ਬਹੁਰ ਹਟਾਵਹੁ ਦੰਸ਼ 
ਮਝਾਰਾ! ॥ ੯ ॥ ਸੁਨਿ 

ਗੁ ਨੇ ਰਿਏੋ ਬਿਚਾਰੀ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਗਿਰ
ਾਂ ਉਚਾਰੀ/ਚਵਹੁ 

ਅਖੇਰ ਹੇਤੁ ਜਬਿ ਬਾਹਰ। ਹਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪ
ਿਖਿ ਤਟਿੰ ਜ਼ਾਹਰ ॥ ੧੦ ॥ 

ਜਥਿ ਚਾਹੋ ਤਬਿ ਨਿਕਸਿ ਪਧਾਰਹੁ। ਕਾਨ ਮੰ
 ਹਮ ਦਰਸਨਿਹਾਰਹ 

ਇਮ ਮੁਬ ਸੋਂ ਕਹਿ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਰੀ
 । ਸਾਹਿਲ ਦੇਵੀ ਸਾਥ ਉਚਾਰੀ 

॥ ੧੨॥ “ਭੁਮ ਭੀ ਹਫਿ ਢਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਜਾਹੂ । ਬਮਹੁ ਸਪਤਨੀ' ਕੇ ਨਿਤ 

'ਪ੍ੂਸੰਭਿ ਸੈਗਤਿ ਤੁਮ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈਹਮ ਸਮ ਦੁ ਟੂੰ
ਅਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ 

॥ ੨੨॥ ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁਤੀ ਸਮੁਬਾਈ । ਤਜ ਨ ਸੈਗ ਬਿਸਾਂਲ _ 

ਹਣਾਈ। ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਅਹਾਰ ਸੋ ਖਾਈ/ਮੋਹਿ ਸਮਾ
ਨ ਨੰਮ ਨਿਬਹਾਈ 

॥ ੧੩॥ ਮਾਤ ਸੈਗ ਮੈਂ੯ ਹੁ ਹਣ ਪਰੜੋ । ਆਵਨ
 ਮੱਦ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ 

ਕਰਜੋ। ਨਿਭ ਅਖੇਰ ਹਿਤ ਗਮਨੋਂ ਬਾਹਰ। ਦ
ਰਕਨ ਗਰ ਢਰਸ ਹੂੰ ਤੱਥ 

ਜ਼ਾਹਰ ॥੧੪॥ ਅਥਚਲ ਨਗਰ ਗਏ ਗੁਰ ਰਹੇ। '`ਮਾ ਅੰਤ ਤਨ
 ਕੌ ਤਬਿ 

ਲਹੇ =ਮੈਗ ਸਤੀ ਹੁਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ-। ਚਿ
ਤ ਪਹਿ ਚਿਤਵਭਿ ਭੋਂ ਪ੍ਰਭੁ 

ਦੇਵੀ॥੧੫॥ ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਤਬਿ ਚਹਤਿ ਬਿਛੋਰੀ। ਪਠਨ ਹੇਤੁ ਢਿੱਲੀ ਪੁਰਿ 

ਓਰੀ।ਕਹਜੋਂਜਹੁ ਅਬਿ ਦੇਰ ਨ ਲਾਉ। ਬਸਹੁ ਪਤਨੀ
 ਹੈ ਜਿਸ.ਥਾਉਂ” 

॥ ੧੬॥ ਸੁਨਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕਰ ਜੋਰੇ। “ਦੀਨਮਨਾ ਹੁਇ ਚਰਨ 

ਨਿਹੋਰੇ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਮੋਰ ਅਲੌਬ ਨ ਕੋਈ । ਦੇਖਿ ਅਚੋ
ਂ ਜਲ ਭੋਜਨ 

ਦੋਈ॥ ੧੭। ਬਿਛੁਰੇ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ (ਕਮ ₹ੋਇ। ਸਹੋਂ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਨਨ _` 

੧ਗਫ ਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸ । "ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੋਹਾਂ (ਮਹਿਲਾ
ਂ? ਢਾ ਢਚਸ਼ਨ (ਸੈਗਤ) ਪਾਂਵੇਗੀ। 

ਮੋ (ਆਪਣੀ) ਮਾਤਾ ਨਾਲ । 
ਰ੍ 



ਸਰ ੯੦ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੨੬੨) __ ਐਨ ੨। ਅਹੂ ੧੫. 
ਕੋ ਖੋਇ । ਕੌਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰ ਭੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ । ਬਨਿ ਲਚਾਰ ਮਰਿ ਰਹਉ 

_ ਬਿਥਾਰੀ?॥ ੧੮ ॥ ਥੜਗ ਆਦਿ ਖਟ ਆਯੁਧ ਧਰੇ। ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਸਜਾ- 
ਵਨ ਕਰੇ । ਸ਼੍ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸਉੰਪਿ 
ਅਲਾਏ ॥ ੧੯॥ ਵਰਸ਼ਨ ਕਰੈ' ਹਮਾਰੋ ਯਥਾਂ । ਇਨ ਕੋ ਅਵਲੋਕਨ 
ਲਖਿ ਤਥਾ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਜਬਿ ਇਸ਼ਨਾਨਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਥਕਾਨ 
ਮਮ ਠਾਨਾ ॥੨੦॥ ਇਮ ਨਿਬਹੈਗੋ ਨੌਮ ਤੁਹਾਗਾ। ਲੋ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਹ ਪੁਰੀ 
ਮੜਾਰਾ”। ਇੱਤਕਾਂਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਈ। ਕੀਨੇ ਦਾਸ ਸੈਗ ਸਮੁਦਾਈ - 
॥੨੧॥ ਭਈ ਬਿਬਸ ਬਿਛਰੀ ਪਤਿ ਸਾਥ। ਪਤਿਬਰਤਾ ਚਿਤਵਤਿ ਤਨੁ 
ਨਾਥ ।-ਆਗਜਾ ਮੇਟੀ ਜਾਇ ਨ ਕੋਈ। ਪੁਨਿ ਬਿਕੁੰਠ ਕੋ ਚਲਿਬੋ ਹੋਈ । 
॥੨੨॥ ਸੈਗ ਸਤੀ ਕੋ ਹੋਵਨ ਮੇਰੋ । ਨਹਿ ਚਹਿਤ ਨੀਕੀ ਬਿਧਿ' ਹੇਰੋਂ । 
ਯਾਂਤੇ ਚਿੰਤ ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਅਗਨਿ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਰਹੌਂ ਨਿਮਗਨ ॥੨੩॥ 
ਤਨ ਸੁਕਾਇ ਪਿੰਜਰ ਕਰਿ ਦੇਊ' । ਮਰੋਂ ਅੰਤ ਕੋ ਬਹੁ ਦੁਖ ਹੋਊ-। ਇਮ 

ਹੁਇ ਸੈਕਟ ਸਾਥ । ਤਯਾਗ ਨ ਸਕਹਿ ਪਰਮ ਖ੍ਰਿਯ ਨਾਬ॥੨੪॥ 
ਦੀਨ ਮਨ' ਬੈਦੇ ਜੁਗ ਹਾਥ। ਅੱਸ਼ ਬਿਮੋਚਤਿ ਪਗ ਧਰਿ ਮਾਥ। ਕਰੜੋ 
ਗਮਨ ਕੋ ਬੇਬਸ ਹੋਈ । ਹੇਰਿ ਹੇਰੋਂ ਪਤਿ ਕੋ ਬਹੁ ਰੋਈਂ ॥੨੫॥ ਦਾਸ ਪਾਸ 
ਆਯੁਧ ਉਠਵਾਏ।ਨਿਜ ਆਗੇ ਕਹਿ ਕਰਿ ਚਲਿਵਾਈਚਵਿ ਡੋਰੇ ਗਮਨੀ 
ਮਗ ਮਾਂਹੂ। ਮਨ ਤੋਂ ਰਹਜੋ ਨਾਥ ਕੋ ਪਾਹੂ ॥੨੬॥ ਜਿਯਤ ਮੇਲ ਕੀ ਆਸ 
ਚੁਕਾਈ । ਇਨ ਵੇਹਿਨਿ ਕੀ ਦਿਹੀ ਬੰਡਾਈ। ਜੋ ਸਮ ਬ੍ਰਿਤਿ ਰਾਖੈਂ ਸੋ 
ਧੀਰ । ਅੰਤਵੈਡ ਹੈਂ ਸਕਲ ਸਰੀਰ ॥੨੭॥ ਮਿਲਿਨਿ ਸੁ ਬਿਛੁਚਨਿ ਜਨਮ 
ਫੁ ਮਰਨਾਂ । ਕਾਲਕ ਬਿਰਧ ਹੋਇ ਕੈ ਤਰੁਨਾ। ਨਹੀ' ਅਵਸਥਾ ਥਿਰਹਿ 
ਕਦਾਈ।ਜਲ ਸਲਿਤਾ ਜਿਮ ਨਿਤ ਬਹਿ ਜਾਈ॥੨੮॥ਬਨਯੋ' ਜਗਤ ਸਭਿ 
ਤੂਠ ਪਸਾਰਾ। ਜੋ ਬਿਦਤਹਿ ਸੋ ਨਹੀ' ਨਿਹਾਰਾ-। ਇਮ'ਚਿਤਵਤਿ ਮਾਂਰਗ 
ਮੋ ਆਈ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਯਰਾਈ ॥ ੨੯% ਸੁਧਿ ਸੁਨਿਕੈ ਮਾਤਹਿ 
ਆਗਵਣੂ । ਸੈਗਤਿ ਗਈ ਅੱਗ੍ਹ ਤਜਿ ਭਵਨੂ । ਨਮੋਂ ਕਰੀ ਸਭਿ ਨੌ ਕਰ 
ਜੋਰਿ । ਦੇ ਕਰਿ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਅਕੋਰ ॥੩੦॥ ਸਨਮਾਨਤਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਲੀ. 
ਆਏ । ਸੀਸ ਸੁੰਦਰੀ ਅੱਗੂ ਨਿਵਾਏ । ਮਿਲੀ ਸਪਤਨੀ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । 
ਸਿਮਰਤਿ ਪਤਿ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਕਰਾਹੀ' ॥ ੩੧॥ €ਦੈਵ ਕਰੀ ਗਤਿ ਕਹਾਂ 
ਹਮਾਰੀ । ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਹੁ ਮਹਿ ਭਾਰੀ । ਅੰਤਿ ਕਣੌਰ ਧਿਕ ਰਿਦੇ 



£) ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸਰਜ । ( ੬੨੯੩ ) ਸੈਨ ੨ । ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਹਮਾਰੇ । ਸੁਤਿ ਪਤਿ ਬਿਛਰੇ, ਭੇ ਤਨ ਧਾਰੇ'?॥ ੩੨ ॥ ਮਿਲੀ ਪਰਸਪਰ 
ਦੋਨਹੁੰ ਰੋਈ । ਤ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਗਤਿ ਤਸ' ਹੋਈ । ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ 
ਪ੍ਰਬੋਧੜਿ ਘਨੀ । “ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੁਮ ਨਹਿ ਇਮ ਬਨੀ ॥ ੩੩ ॥ ਸੇਵਾ 
ਕਜ਼ਹਿਂ ਸਰਬ ਹਮ ਦਾਸੀ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਪਰਚਹਿੰ ਰਹਿਂ ਪਾਸੀ”। ਇੱਤਜਾ- 
ਦਿਕੋ ਬਹੁ ਭਾਖਨਿ ਕਰਕੋ । ਮਾਂਤ ਸੁੰਦਰੀ ਧੀਰਜ ਧਰਯੋ ॥ ੩੪ ॥ ਮੰਜੀ 
ਪਰ ਬਿਛਾਵਨੋ ਛਾਏ। ਸੋ ਆਯੁਧ ਕਰਿ ਨਮੋ ਟਿਕਾਏ । ਦੋਨੋ ਸੌਤ ਪਭਾਤਿ 
ਸ਼ਨਾਨੈਂ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੌ ਮਾਨੈ' ॥ ੩੫ ॥ ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਚੈਦਨ 
ਚਰਚਾਵੈਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵੈਂ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕਿਤ ਤੇ 
ਚਲਿ ਆਵੈ । ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਅਵਿਲੋਕ ਮਨਾਵੈ ॥ ੩੬ ॥ ਅਰਪਤਿ ਗਨ 
ਉਪਹਾਰ ਅਛੇਰੇ । ਨਿਤ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ਹੋਤਿ ਬੇਰੇ। ਮਹਿਮਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ 
ਬਹੁ ਭਈ । ਧਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸੋ ਸਿਖ ਲਈ ॥ ੩੭ ॥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸਦਾ 
ਸਚਿੰਤ। ਸੌਤ ਸੈਂਦਰੀ ਨਿਕਟ ਬਮੈਤਿ । ਗੁਰ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰਤੀ। 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਯਾਨ ਰਿਦੇ ਪਤਿ ਧਰਤੀ ॥ ੩੮ ॥ ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਜਿਸ ਕੌ 
ਹੁਇ ਗਯੋ । ਸ਼ੋਕ ਪਰਾਇਨ ਚਿਤ ਨਿਤ ਥਯੋ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਆਂਸੂ ਦ੍ਿਗ 
ਗੈਰੰਤਿ । ਨਹੀਂ ਸਮੀ੫ ਕੈਡ ਕੌ ਹੇਰਤਿ ॥ ੩੯॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਰਸ ਕੈ ਭੋਜਨ 
ਖਾਵੈ । ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਨਹਿ ਭਾਵੈ। ਇਮ ਅਪਨੀ ਬਯ ਸਕਲ 
ਬਿਡਾਈ ।ਪ੍ਰਿਯ ਪਤਿ ਮਹਿ ਚਿਤ ਬਿੱਤਿ ਲਗਾਈ ॥ ੪੦॥ ਖ਼ਾਤ ਸੁੰਦਰੀ 
ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਹ । ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਕੀ.ਜੋਤਿਕ ਕਾਰ । ਸੁਤ ਕੇਂ ਸਮ ਅਜੀਤ 
ਸਿੰਘ ਪਾਰੈ। ਬਹੁ ਸਨੇਹ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਥ੍ਹਾਰੈ ॥ ੪੧॥ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੇ 
ਬਸਤ੍ਰ ਬਨਾਵੈ । ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ ਹੇਰਿ ਪਹਿਰਾਵੈ । ਹੇਮ ਬਿਭੂਖਨ ਬਹੁ 
ਘਰਿਵਾਏ। ਲੋ ਮੁਕਤਾ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਪਾਏ ॥ ੪੨। ਪਰਚੈ ਤਿਹ ਸੋਂ 
ਕਰਤਿ ਸਨੋਹੂ । ਸੂਰਤਿ ਜਨੁ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਹੂ। ਮੋਲ ਤੁਰੈਗਮ ਚੈਚਲ 
ਲੀਨਿ । ਬਹੁ ਪਨ ਦੇ ਕਰਵਇਸ ਜ਼ੀਨ ॥੪੩॥ ਹਯ ਚਵਾਇ ਕਰਿ ਪੁਰਿ 
ਮਹਿ ਵੇਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਸਗਰੇ ਹੇਰਹਿ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਲੀ 
ਪੁਰਿ ਕਥਾਂ। ਸ਼੍ੋਤਾਂ ਸੁਨਹੁੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਧਰਿ ਤਥਾ ॥ 8੪ ॥ ਇਤਿ ੨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਉੱਤਰ ਐਨੇੱਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ ਸੁੰਦਰੀ” ਪ੍ਰਮੰਗਬਰਨਨੰ ਨਾਮਪੁੰਚਦ੍ੋਅਹ।੧੫॥ 
ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਫੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ (ਅਜੇ) ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! “ਸਿੱਖ 

ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀ ਤਿਵੇਂ ਗਤ ਹੋਈ,ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਅ। 'ਪਾ:=ਗਨ ਤਹਿ। 



_& ਫੁਰ ਪ੍ਰਭਾ 85੧. _ __ (੬੨੬) ___48੧।.. 
੧੬. ਇੰਦੂ ਤੂਰਕ ਮਤਿ ਦਾ ॥;੩੫੧੦ : ਖਾਲਸਾ ਤੰਜੀ। _____ 

ਦੌਹਫਾ ॥ ਗਾਬਾ ਅਬਤਲ ਨਗਰ ਕੀ ਮਨ; ਸਿੱਖ ਮਨ ਲਵ । ।ਸੰਘ 

ਨਿਕਣ ਪੁਭੁ ਕੇ ਰਹੈਂ ਇਕ ਆਵੈਂ ਦਮ ਜਾਇ॥੧॥ ਸੈਯਾ ॥ ਸ਼ਹਿ ਬਹਾ- 

ਬਾਦ ਕੌ ਜਾਉ' ਅਖੈ,ਹਿਤ ਹੋਨਿ ਬਿਦਾਂ ਤੁਮ ਤੀਰ ਅਯੋ। ਕਰੋਂ ਪੁਨ 

ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਾਰਜ ਸਾਰੋ ਸੁਧਾਰ ਲਯੋ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਤ"!ਬੂਤਿ ਹੈਂ, ਮਤ 

ਹਿੰਦ ਕੋ ਕਾਚੋਂ ਅਹੈ ਇਹ ਕੈਸੋ ਕਿਯੋ ? ਪਾਥਰ ਕੌ ਘਰ ਮੂਰਤਿ ਕੇਂ ਕਰਿ 

ਢਿੱਤ੍ਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਖਿ ਭੀਤ ਢਿਯੋ॥ ੫ ॥ ਪੂਜਤਿ ਹੈਂ ਡਿਹ ਨਿਵਾਵਤਿ 

ਜਨ ਕੋ ਧਰਿ ਦੇਤਿ ਅਗਾਰੀ। ਕਾਰਜ ਕੌਨ ਭਯੋ ਤਿਸ'ਤੇ ਜੁਊ ਆਪ 

ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿੰ ਨ੮/ $ “ਅੜ "ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ।'ਜੇ ਮੂਰਤ ਆਪ ਬਣਾਈ । ਪਿੱਤਰਾ) 

ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? “ਸੇਵਾ ਮਿਲਾਕੇ । "ਭਾਵ ਇਕ ਮਿ
ਕ ਕਟਦੈ ਹਨ । 

#ਨ੍ ਸਖੀ ਦੀ ੯੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚਲੀ ਹੈ । 



ਰੀਦ ਪੜਾਘ ਖੂਦਅ। (੬੨੯੫) ਨ ੨। ਅ॥ ੧੬ 
੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦੇਤਿ ਭਏ“ਮਤ ਹਿੰਦੁਨ ਕੋ ਸਭਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ"। 
#ਤ ਕੀ ਸੋਵ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਕਰੈ ਬਹ ਅੰਨ ਪਕੈ £੫ ਸੋਂ ਘਰ ਖਾਵੈ । ਧੇਨੁ 
ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੈ ਹਿਤ ਸੋਂ ਦਿਨ ਕੇਂਤਿਕ ਮੈਂ ਪੈ ਸ਼ਰਾਦਲ ਪ.ਵੈਭੂਪਤਿ ਸੇਵਤਿ 
ਕੈ ਧਨ ਕੋ ਬਹੁ ਸੇਵਨ ਤੋ ਸਭਿਹੂੰ ॥੮॥ ਇਸ਼ਟ ਅਰੋਪਿ 
ਕੈ ਮੂੰਚਤ ਮਹਿ ਉਰ ਧਯਾਨ ਧਰੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਵੈ। ਪਾਵਤਿ ਹੈ ਧਰਿ 
ਕਾਮਨ ਕੋ, ਢਿਤ ਕੌ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹਿੰ ਕਯੋਂ ਸਵਲਾਵੈ'ਂ 'ਆਸਤ ਨਾਸਤ 

ਟੋਇ ਰਚੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਢਿਤ ਭਾਵੈ। ਆਸਤਿ ਤੇ ਗਨ ਹਿੰਦੁ 
ਭ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਭਿ ਨਾਸਤ ਤੇ ਬਨਿ ਆਵੈ” ॥ ੯ ॥ ਮੂਲ ਤਰੋਵਰ ਕੇ ਜਲ 
ਸੰਢਤ ਤੇ ਲੁਨੀਏ ਫਲ ਤਾਸਾ। ਤਯੋਂ ਚਿਤ ਜਾਨਹੁ ਭੂਤਲ ਕੀ 
ਰਤ, ਲੋਤਿ ਸਭੈ ਫ਼ਲ ਜਾਇ ਅਕਾਸ਼ਾ% ਕਾਚੋ ਮੜੋ ਅਪਨੇ ਤੁਮ ਦੇਖਹੁ; 
ਮਾਲਤਿ ਹੋ ਕਬਰੈਂ, ਜਿਨ ਨਾਸ਼ਾ? । ਕਯਾਂ ਤਿਨ ਤੋਂ ਕਹ ਕਾਂਜ ਸਰ; 
/ਤਕਾਂ ਮਿਲਿ ਗੇ ਤਨ, ਕਯਾ ਧਰਿ ਆਸਾ ? ॥ ੧੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਹੁ 
ਖਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਮ ਬੈਦਾ ਬਨਿ ਕਰਿ ਆਪ । ਦੇਖਕੋ ਸੁਨਜੋਂ ਨ ਰਬ ਕਿਤੇ, 
ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਜ ਕਲਾ੫ ॥੧੧॥ ਰੂਪ ਨ ਚੋਗ ਨ ਠੌਰ ਕਿਤ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹਿ 
ਅਪਾਜਭੰਸਜਦਾ ਕਰਹੁ,ਦਰੂਦ ਦਿਹੁ, ਰੋਜਾਂ ਕੂਰ“ ਨਿਵਾਜ਼ ॥੧੨॥ "“ਕ- 

ਹਿਨਾ ਕਯਾ ਅਰੁ ਹਿਰਸ ਕਯਾ ਬਾਦ ਜਾਤਿ ਬਕਬਾਦ'”। ਨੀਕੀ ਕਰਨੀ 

ਜਿਠ ਕਰੀ ਕਰਜੋ ਖੁਦਾ ਸੁ ਯਾਦ॥੧੩॥ਚੌਪਈ ॥ ਪੀਰ ਪੈਕੈਬਰ ਜਾਨਿ 
'ਹਿੰਦੂਆੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤ “ਕਰਮਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਵੇਂ) । “ਭਾਵ ਖੇਤ ਟੀ ਸੈਵਾ ਨਾਨ ਅੰਨ; . 
ਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਦੁੱਧ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਢਾ 
ਕਢਲਦਾ ਹੈ । “ਮੈਸਕਿਤ ਵਾਲੇ ਆਸਤਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਈਸ਼ਰ, ਵ ੮; ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਦ ਤੇ 
ਵੈਦਸ਼ਾਸਤ੍ਰੇਕਤ ਮਿ੍ਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । “ਜਿਵੇ ਜਲ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਉਪਰ ਸ਼ਾਖਾੰ ਤੋਂ ਲਈਦਾ ਹੈ । $ਤਿਵੇ' ਸਮਥੋ ਚਿਤ ਵਿਚ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਲ ਆਕਾਸ਼ (=ਪ੍ਲੋਕ) ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੜ ਦਾ 
(ਕੱਚਾਲਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਗਾੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਨ । "ਪਾਜ ਹ/ਹਤ, ਅਸਲ । 

(੧(ਸੋਭ) ਝੂਠੇ ਹਨ । (ਉਤੋਂ) ਕੀਹ ਕਹਿਣਾ (ਭਾਵ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਵਿਰ ਸਿਜਦੇ ਕਰੋ, 

'ਦਟੂਦ ਦਿਓ, ਰੋਦੇ ਰੱਖੋ, ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ) ਤੇ ਫੇਰ ਹਿਰਸ (ੇਡੀ (ਐਉਂ ਸਭ ਕੁਛ) ਬਕਵਾਸ ਹੈ 

(ਤੇ ਬਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।__ “ਦਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੱਸ ਰੰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕਹਿ ਰਹੈ; ਅਰੋ ਜਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ । ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧੪, ੧੫, ੧੬, ੧੭। 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਖ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੬੨੯੬) ਸੈਲ ੨। ਐਸ ੧੬, 

ਸਜ਼ੂਦ । ਦੇਤ ਬਹੁਰ ਦਰੂਦ'। ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਸੁਜਾਨ । 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨ,ਕਰਹਿ ਪਰਮਾਨ ॥੧੪॥ ਤੈ ਸੈਧਕਾ ਕਰਨੀ ਧਰਿ ਪ੍ਰੀਤ। 
ਦੋਵਲ ਪਾਹਿਨ ਪੂਜਨ ਰੀਤਿ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਹਿੰਦੁਨਿ ਪਰਵਾਨਾ । ਹਮ 
ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਜਾਨਿ ਸਮਾਨ॥ ੧੫॥ ਤਯਾਗਨ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਖਿ ਬੀਜਾ”। 

ਉਤਪਤਿ ਕਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਤੀਜਾਂ । ਝੂਠੇ ਲਖਿ ਦੋਨਹੁੰ ਹਮ ਛੌਰੇ । ਪੰਥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਲੋਰੇ॥ ੧੬ ॥ ਬਾਦ ਪੱਖ ਕੋ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ਾਂ । ਧਰੀ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਸਾਂ । ਜਨਮਜੋ ਅਬੈ ਖਾਲਸਾ ਨਯੋ । ਬਾਲਕ ਕੇ 
ਮਠਿੰਦ ਜਗ ਬਿਯੋ ॥੧੭॥ ਜੁਵਾ ਹੋਇ ਜਬਿ ਜ਼ੋਰ ਸੈਭਾਰੇ। ਕਬਰ ਮੜੀ ਕੋਂ 
ਢੋੜਿ ਉਖਾਰੇ । ਦੇਵਲ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹਿੰ ਮਾਨੰ । ਦੇਕ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ 
ਬਖਾਨੈ ॥੧੮॥ ਬਸਜੋ ਬਿਦੇਸ਼“ ਜੁ ਬਾਪ ਤੁਹਾਰਾ । ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਨ ਖਰਚ 

ਲਚਾਰਾ । ਬਿਚ ਦਰਗਾਹਿ ਬਿਖਰਚ ਖੁਆਰੀ” । ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇ ਦੈੱ' ਖਰਚ 

`ਪਿਛਾਰੀ” ॥ ੧੯ ॥ ਦੀਰਘ ਸ਼੍ਰਾਸ ਭਰੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ । ਪਦਰ ਤੁਹਾਰ ਬਹੁਤ 

ਬਿਲਲਾਵੈ । ਹੋਇ ਬਿਖਰਚ ਕਹਾਇ ਗ਼ੁਲਾਮ” । ਕਰੈ ਬਿਖਰਢ ਬੁਰੇ ਬਹੁ 

: ਕਾਮ੧॥੨੦॥ਬਠੈ ਚੋਰ ਟਪਾਰੀ ਕਰੈ। ਹਾਥਨਿ ਖਰਚ ਨ ਮਾਂਗੈ ਪਰੈ'”। 

ਹੇਰਿ ਲੋਹੁ ਜਗ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰ। ਤਿਮ ਆਗੇ ਲਖਿ ਬਨਜ ਕਰਾਰਾ॥੨੧॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁਬਹਾਦਰ ਤਬੈ । ਬੋਲਯੋ ਗਯੋ ਨ; ਹੇਰਤਿ ਸਭੈ" । 
੧(ਮੁਸਲਮਾਨ) ਪੀਰ ਪਿਕੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦੈ ਹਨ,ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ 

ਤੇ ਵਰੂਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । [ਊ; ਫ਼ਤਿਹ੍ਰਾ=ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ । ਘ:, ਦਚੂਦ=ਮੁਰਦਿਆੰ 

ਨਮਿੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ (ਲੁਜ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰੂਦ ਦੇ ਅਰਥ-ਰੱਬ ਵਲੋਂ 

ਰਹਿਮ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਆ, ਜਾਂਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਬੀਹ ਬੀ ਹੈਨ)]। “ਤੈ ਵੇਰ ਮਿਧਿਆ 

ਕਰਨੀ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਪੱਛ੍ਰ ਪੂਜਣੇ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ) ਰੀਤੀ ਹੈ । <ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 

ਜਾਣਿਆ ਹੈ । $ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਾਣਕੇ ਦੋਵੇ' ਛੱਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾ ਬਸਿਆ 

`ਹੈ। <ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । “ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ (ਪੱਕਾਂ ਨੂੰ! ਖਰਚ ਪਿਛੋਂ ਦਿੰਦੇ 

ਹਨ'। "ਖਰਚੋਂ ਤੰਗ ਹੋਕੇ (ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ੨) ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੯ਬਿਖਰਚ 

ਹੋਕੇ ਇਨਸਾਨਬੜੇ ਛੁਟ ਟੰਮ ਕਰਦਾਹੈ।੯੮ਥਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਖਰਚ ੨ੱਬ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗਦਾ । "ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ । _”ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ । ਯਥਾ:-ਗਯਾ ਲਿਖਾ; ਅਜ਼ਮਤ ਕਰੀ,ਅਰਜ਼ੀ 

ਲਿਖੀ ਅਧੀਨ । ਕਦਮਪਲੋਸੀ ਛਹੁਤ ਪੀਰ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਚੀਨ । ਅਰਥਾੜੁ-ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਦੀ ਬਨ੍ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਹੇਕੇ ਫੇਰ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਲੋਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ 

. ਦੁੜ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ । [ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ-ਕਢਮ ਪਲੋਸੀ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ]। 



4! ਹਾਰ ਪ੍ਭਾਘ ਦੂਰਜ। ___ , ੬੨੯੭) , ਸੈਨ ੨. ਨਨ ੧੬. 

ਉੱਤਰ ਜਾਨਿ ਕਛੁਕ ਮੁਸਕਾਨਜੋਗੁਰਬੋਲਨ ਮਹਿ ਸ਼ਮਰਬਮਾਂਨ3ੋ॥੨੨ 

॥ਅਪਰ ਮੁਲਾਨੋ ਅਰ ਉਲਮਾਊ । ਸੂਬੇ ਕਿਤਿਕ ਥਿਰੇ ਉਮਰਾਉ।ਸੁਮਤਿ 

ਪਰਬੀਨ ਆਨ ਮਨ ਮੌਨੋ' । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖਿ ਨਹਿ ਬੋਲਯੋ ਕੌਨੇ ।੨੩॥ 

-ਸਭਾ ਬੀਚ ਜੇ ਆਇ ਨ ਬਾਂਤ,ਹੋਤਿ ਅਨਾਦਰ ਮਿਿਤਜਿਸ ਭਾਂਤ।ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਕਰਹ ਉੱਤਰ ਦੇ' ਤੂਰਨ । ਸਰਬ ਕਾ ਸਮਰਬ_ਗਰ ਘੂਰਨ-4੨੩॥ 

ਸਮਝਿ ਸਮਝਿ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਮਨ ਮੈਂ । ਕੋ ਨਹਿ ਬੋਲਯੋ ਕੁਛ ਤਿਸ ਛਿਨ 
੨੫ 

ਮੈਂਪਪੁਨ ਬੈਦੇ ਕੀ ਬੂਝੀ ਗਾਬ।ਲਾਖਹੁੰ ਕਰੇ ਜਿਨਹਿੰ ਬਿਨ ਮਾਥਾ'॥੨੫॥ 

ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ! ਅਬਿ ਕੀਜੈ ਉਤ ਸ਼ਾਂਤੀ । ਦ੍ਰੈਸ਼ੀ ਭਏ ਆਪ ਕੋ ਘਾਤੀਆਦਿ 

ਵਜ਼ੀਦੇ ਖੋਜ ਨ ਪਾਏ । ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋ ਸਕਲ ਖਪਾਏ.॥ ੨੬॥ ਖੱਤ੍ਰੀ 

ਝਠਾਨੰਦ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ । ਸੈਠ ਦਸ਼ ਸਭਿ ਮਾਰਿ ਉਜਾਰਾ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਧਿ 

ਪਹੁੰਚਤਿ ਮੁਝ ਪਾਸੀ।ਸਭਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਸਾਲ ਬਿਨਾਸ਼ੀ” ॥੨੭॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਫੁਰਮਾਵਨ ਕਰਯੋ/ਬਯਾਂਹ ਭਏ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਹਰਯੇ” । ਬਹੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇ 

ਨਿਆਰਾ । ਹੇਤੁ ਨਾਸ਼ ਕੋ ਭਾ ਹੈਕਾਰਾ ॥ ੨੮॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਲਟੇ ਸਕਲ 

ਹਮਾਰੇ । ਗਿਰਪਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਅਨਿਸ਼ਟ' ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਪੁਰਿ ਸਿਚ੍ਰੇਦ ਕੋ ਮਾਰਿ 

ਉਜਾਰਾ । ਅਬਿ ਨਿਕਸੈ ਕਰਿ ਜੋਗ ਅਖਾਰਾ॥੨੯॥ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸੋ ਗਯੋ 

`_ਪਲਾਈ । ਦੁਰਗ ਬਿਥੋ ਘੇਰੋ ਪਰਿ ਜਾਈ । ਤੋਹਿ ਬੈਸ ਲਗਿ ਸਲਤਨ 

ਸਾਰੀ। ਬਨੀ ਰਹੈ ਹਮ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਪਾਛੇ ਘਨੇ ਉਠਹਿ ਉਤ- 

ਪਾਤਾ । ਉਜਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਹਿ ਨਰ ਘਾਤਾ। ਜਿਨ ਕੌ ਕੋਇ ਨ 'ਸਕਹਿ 

ਮਿਫਾਈ । ਐਸੇ ਪਰਹਿ ਹੌਰ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਤੋਹਿ ਬਾਪ ਕਿਯ ਪਾਪ 

ਕਲਾ੫। ਤਿਸ ਕਰਿ ਕੁਲ ਤੋ ਸਲਤਨ ਖਾਪ/ਅਵਨੀ ਪਤਿ ਹੈਂ ਅਨਿਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਅਰਨਿ ਲਰਨਿ ਅਰੁ ਅਰਿਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰੇ”॥੩੨॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ 

ਬਹਾਦਰ ਹਰਖੜੋ ।-ਮੋਹਿ ਰਾਜ ਥਿਰ ਹੁਇ-ਉਰ ਪਰਖਯੋ । ਪਾਛੇ, ਕੀ 

ਪਾਛੇ ਹੁਇ ਜੈਸੇ। ਕਗਾੰਹ ਖ਼ੁਦਾਇ ਲਖਹਿ ਕੌ ਕੈਸੇ॥੩੩॥ “ਸਰੀ ਸਤਿਗਰ 

_ ਤੁਮ ਸੋਹਿ ਸਹਾਇਕ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਘਨ ਕੇ ਘਾਇਕ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ 

ਕੀ ਪਤਿ ਮਮ ਰਾਖੀ। ਭਈ ਸਾਚ ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਭਾਖੀ ॥ ੩੪॥ ਦਿਹ 

ਹੋਰ ਸੇ ਚੁਪ ਰਹੇ। “ਸਿਰ ਇਨਾਂ ਭਾਵ ਮਾਰੇ । “ਆਪ ਦ ਦ੍ਰੇਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ।”ਭਾਵ . 

ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ[ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । “ਉਪੱਦਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ੬ਅੜਕੇ ਲੜਨਗੇ 

ਅਤੇ ਸ਼ੱਟ ਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਰੀ । #ਪਿਛੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਏ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਹ੍ਹੰਦ ਮਾਰਨ 

ਵੇਲੇ ਸਦੱ੬ੰਡ ਪਕਨ ਕਰ ਚੂਕੇ ਸੇ । __ ਜਾ 



__੧ <ਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੯੮) ___ ਔਲ੨। ਐ੧੭। _ 
ਆਇਸੁ ਅਬਿ ਕਰੋਂ ਚਵਾਈਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਂ ਬਹੁਰ ਮੈਂ ਆਈ/ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਮੁਸਕਤਿ ਵਰਮਾਯੋ । “ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇ ਰਹੇ ਜਿਮ ਭਾਯੋ" ॥ ੩੫॥ ਗਮਨਟ 
ਬਿਚਰਹੁ ਦੱਖਿਣ ਦੇਸ਼ । ਕਰਿ ਲੀਜੈ ਅਨੁਸਾਰਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ ! ਪੁਨ ਦਿੱਲੀ ਕੇ 
ਤਖਤ ਸੁਹਾਦਹ। ਆਰਬਲਾ ਲਗਿ ਰਾਂਜ ਕਮਾਵਹ” ॥ ੩੬ ॥ ਉਠ? 
ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਤਬਿ ਸ਼ਾਹੂ(ਸਿਰੇਪਾਉ ਦੀਨਾ ਗੁਰ ਤਾਹੂ। ਅਪਰ ਨਮੋ ਕਦਿ 
'ਸੈਗ ਸਿਧਾਦੇ । ਸਿਫਤ ਉਚਰਿਤੇ ਸਿਵਰ ਪਥਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ 
ਪ੍ਰਾਤੀ ਚੰਢ ਗਯੋ । ਦੱਖਿਣ ਦੇਸ਼ ਬਿਚਰਤੋ ਭਯੋ। ਅਬਜ਼ਲ ਨਗਰ ਗੁਰੂ 
ਥਿਰ ਰਹੇ । ਕਰਨਿ ਪਯਾਨ ਬੈਕੁੰਠੇ ਚਹੇ ॥ ੩੮ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਸ਼ਾਹੁ! ਪਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏੜਸਮੋ ਅੰਜੂ ॥ ੧੬ ।। 

੧੭. [ਗੁਲ ਖ਼ਾਂ ਪਠਾਣ] । 
ੋਹਗਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ । ਦੋਇ 
ਸਸੈਂ ਮਹਿ ਖਾਲਸਾ ਆਵੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇ ॥ ੧॥ ਭੌਪਈ ॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 
ਲਗਹਿ ਦਿਵਾਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਨਿ ਸੁਨਤਿ ਰਸਾਣਲ । ਬਸਤ੍ਰ 
`ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਅੰਗ ਸਜਾਵਹਿਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀਚ ਸੁਹਾਵਹਿ ॥੨॥ ਜਿਮ 
ਜੱਛਨ ਮਹਿ ਥਿਰੇ ਟ ਬੇਰ । ਦੇਤਿ ਕਾਮਨਾ ਸਭਿਨਿ ਬਡੇਗਕਿਧੌਂ ਦੇਵਤਾ 
ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਬਿਥੋ। ਰਾਜ ਸਚੀ” ਜੁਤ ਸੁਰਪਤਿ ਪਿਥੈਂ' ॥ ੩॥ ਮੁਨਿਨ ਸਭਾਂ , 
ਮਹਿ ਕੈ ਰਘੁਬੀਰਾਂ । ਧਰਿ ਕਟ ਖੜਗ ਹਾਥ ਧਨੁ ਤੀਰਾਂ । ਕੈ ਜਾਦਵ 
ਪੁੰਜਨਿ ਕੇ ਸਹਤ।ਬਿਰੇ ਸ਼ਕਾਮਘਨ ਸੁੰਦਰ ਮਹਤ॥੪॥ੜ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛਨਿਤੇ 
_ਅਵਿਲੋਕ। ਕਰਤਿ ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਦਾਸ ਅਸ਼ੋਕ । ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਿ 
ਸਭਿ ਕਾਹੂੰ । ਜਥਾ ਕਪਲਮੁਨਿ ਨਿਜ ਸਿਖ ਮਾਹੂ ॥੫॥ ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨ ਕੋ 
ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਨ। ਜਿਮ ਚਤੁਖਾਨਨ ਕੈਵਲ ਕਾਰਨ । ਜੰਹਿਂ ਕਹਿ ਸੇਵਕ 
ਹੋਤਿ ਸਹਾਈ । ਜਿਮ ਪਦਮਾਪਤਿ ਤੂਰਨ ਧਾਈ ॥੬॥ ਅਨੰਦਾਤਮ ਮਹਿ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਸਦਿਨ। ਜਥਾ ਅਡੋਲ ਸ਼ਭੁ ਕੋ ਦਿਢ ਮਨ । ਕਵਿਤਾ ਕਰਨਿ 
ਚਹਤਿ ਸਮ ਬਜਾਸਾ । ਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਾ ॥ ੭ ॥ ਧਨੁ ਬਿੱਦਕਾ 
“ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਮੱਗੋਂ) ਜਿਵੇਂ (ਸਾਈਂ ਨੂੰ) ਡਾਵੇਗਾ । (ਅ) ਜਿਵੇਂ (ਤਗਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ 

_ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ । “ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾ ਇੰਦ ਦਿੱਸਦੇ ̀ ਹਨ [ ਸਸ, ਸ਼ਚੀ=ਇੰਦ ਦੀ 
` ਇਸਤ੍ਰੀ ]। _ #ਪਾ:-ਰਾਜ ਸਿਰੀ=ਰਾਜਸ਼੍ਹੰ=ਰਾਜ ਸਭਾ । ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 
ਇਹ ਪਦ ਇੰਦਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਿਆ ਹੈ, 7 ਸੈ:-ਰਾਜਸਿਰੀ ਪ੍ਰਹੂਤ ਖੂਜੈਤੀ' । ਦੇਖੋ 
ਰਾਸ ੧ ਔਹੂ ੩੬. ਅੰਕ ੧੦ । ਸਿ ਰ੍ 



ਅੱ । ___ (੬7੧੯੬) ਐਨ ੨ । ਅੰਹੂ ੧2. _ 
ਹੀ ਸਿਰੀ ਸਗ ਜਰਜਨ ਸਕਤੀ ਬਕ ਅੰਹੀ। ਦਵੇ ਚੀਨ 

ਕੌ ਦਾਨ ਘਨੌਰੇ । ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਚੀਰ ਅਛੇਰੇ॥੮॥ ਬਾਵਨ ਕਵਿ 
ਸ਼ਮੀਪ ਹੀ ਰਹੈਂ । ਪਾਯੋ ਦਰਬ ਜਿਤਿਕ ਚਿਤ ਚਹੈਂ । ਭਾਰਬ ਆਦਿਕ _ 
ਗ੍ਰੰਥ ਬਨਾਏ : ਛੈਦ ਬੈਦ ਗੁਨੀਅਨਿ ਮਨ ਜ਼ਾਏ॥੯॥ਜਥਾ ਬਿੱਕਰਮਾਜੀਤ 
ਉੈਢਾਰ' । ਦਿਯੋ ਦਾਨ ਤਿਮ ਜਸ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਕਵਿਨਿ 
ਬਖਾਨ । ਜ਼ੋਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਖਿ ਸੁਕਚਾਨੋ॥੧੨॥ਲੀਲਾ ਕਰੀ ਮਾਨਵੀ ਜੈਸੇ। 
ਕਛਕ ਕਰੀ ਥਰਨਨ ਮੈਂ ਤੈਸੇਮਿਸਰੀ ਗਿਤਿ' ਪਪੀਲਕਾ ਪਾਵੈਜਿਤਿਕ 
ਤੋਕਤਿ ਸੋ ਬਦਨ ਉਠਾਵੈ ॥੧੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ। ਚਹੁੰ 
'ਫੁਫ਼ਿ ਬਿਖੋ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾ। ੱਤ੍ ਪਠਾਨ ਤਬੈ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਕਰਿ 
ਮਲਾਮ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾ॥੮੨॥ਇ਼ਮਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮੁਖ ਪਰ ਆਈ।ਭਰੀ 
ਤਹੀ ਥਹੁ ਭਨ ਤਰੁਨਾਈ । ਅਦਬ ਸਾਬ ਆਗੇ_ਗੰਹ ਖਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੋਂ ਕਹ ਬੂਝਨਿ ਕਰਯੋ ॥੧੩॥ “ਕੌਨ ਮਰਦ ਕ।ਨੋ ਕਿਮ ਆਵਨ £ ਕੌਨ 
ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਹ ਬਤਾਦਨ? ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪੁਰਿ ਘਰ ਤੋਰੇ? ਕੌਨ ਮਨੋ- 
ਰਬ ਯੋ ਉਚ ਲੋਰ।੧੪॥ਲੰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ? ਕਹੁ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੈਸੇ 
ਭਜਿ ਧਾਮਾ ?? । ਸੁਨਿ ਪਠਾਨ ਕੇ ਪੂਤ ਉਚਾਰਾ। “ਹੁਤੋ ਪੈਦ ਖਾਂ ਦਾਦ 
ਹਮਾਂਰ॥੧੫॥ ਨਾਮ ਪਦਰ ਕੋ ਸੈਥੇਖਾਨਾ । ਗੁਲਖ਼ਾਂ ਮੇਰੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ । 
'ਮਰਦ ਪਠਾਨ ਆਪ ਪਹਿਤਾਨੋ । ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਘਰ ਦੂਰ ਮਹਾਨੋ ॥ ੧੬॥ 
ਵ੍ਰਾਬੇ ਬੀਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਾਹਿਰ । ਛੋਫ਼ਾ ਮੀਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਠਾਹਗ ਚਿਰੈਕਾਲ _ 
ਚਾਕਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ।ਲੋ ਕਰਿ ਦਰਬ ਗੁਜ਼ਰ ਨਿਰਬਾਹੀ ॥ ੧੭ ॥ ਜਨਨੀ _ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਮੋਹਿ ਸਿਖਾਯੋ। ਸਭਿ ਗਵਰ ਕੌ ਭੇਦ ਬਤਾਯੋ। ਦਿਲ ਜਮਾਲ 
ਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬ”। ਸਰਬ ਗੁਨਾਹਿ ਸ਼ੀਘ ਪਰਿਹਰਿਬੇ॥ ੧੮ ॥ ਭਯੋ 

_ਪਾਕ ਸੈਂ ਲਹਜੋ ਦਿਦਾਰਾਂ । ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਉਦਾਰਾ? । ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਾਨ ਸਨਮਾਨਾ । ਕਹਯੋ ਸਮੰਪ ਬਿਠਾਵਨਿ ਠਾਨਾਂ॥ ੧੯॥ ` 
੫ਆਵਨ ਕਰਹ ਹਮੇਜ਼ ਇਥਾਈਂ । ਦਰਸ਼ਹੁ ਪਰਚਹੁ ਜਿਮ ਉਰ ਭਾਈ”। 
ਬੈਠੋ ਬੂਰ ਘਣੀ ਲਗਿ ਖਾਨ ।ਬਹੁਰ ਉਠਯੋ ਧਰ ਮਸਤਕ ਪਾਂਨ ॥ 
੨੦॥ ਭੁਕਿ ਸਲਾਂਮ ਕੀਨੀ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਗੁਰਨਿ ਬਿਲੋਕਕੋ ਕਰੁਨਾ ਧਰੇ । 
ਪੰਚ ਅਸ਼ਰਵੀ ਬਖਸ਼ਨ ਕੀਨਿ । ਲੋ ਕਰਿ ਗੁਲਖਾਂ ਹਰਖਤੋ ਪੰਨ॥੨੮ __ 

ਕਲ ਪਹਵ ੧੫ ਚੇ ਜਦ ਰਯਬਯਉਖਸਕੰਨ 



;. ਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ _[ ੬੩੦੦) ਐਲ ੨। ਅੰਰੂ ੧2 

ਪੁਨ ਚਲਿ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ। ਜਨਨੀ ਸੇਗ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਖਾਨਾ ।ਪਮਿਹਰ- 
ਬਾਨਗੀ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਬਖਸ਼ਨੋ ਆਂਵਤਿ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੨॥। 
ਹੁਕਮ ਕਰਯੋ ਇਮ ਆਉ ਹਮੇਸ਼ੂ” । ਸੁਨਿ ਮਾਂਤਾ ਤਿਹ ਹਜ਼ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ । 
ਦਿਵਸ ਆਗ।ਲੇ ਪੁਨ ਢਲਿ ਗਯੋ। ਝ੍ਕਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਠਾਨਤਿ ਭਯੋ॥੨੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਦਰ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ । ਥਿਰਯੋ ਘਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਅਲਾਯੋ, 
€ਚੌਪਰ ਖੇਲ ਲਖਹਿਂ ਕੈ ਨਾਂਹੀ? । ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਯੋ “ਆਇ ਮਮ ਪਾਹੀ”? 
॥ ੨੪॥ ਕੋਸ਼ ਬਿਥੈ ਤੇ ਕਹਿ ਅਨਵਾਯੋ। ਤਿਸ ਨਿਜ ਮਹਿੰ” ਸੋ ਖੇਲ 
ਬਿਛਾਯੋ । ਡਲ ਕੇਚਨ ਕੇ ਚੂੰਨੀ ਜਰੇ । ਤਿਮ ਹੀ ਨਰਦ ਜਗਮਗਾ ਕਰੇ 
॥੨੫॥ ਚਲੇ ਢਾਵ ਤੁਲ ਕੌ ਛਤ ਮੇਲਿ ਪਰਚੇ ਇਕ ਦੁਇ ਬਾਜੀ ਖੇਲ। 
ਬਹੁਰ ਬਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਚਲਾਈ । “ਕਬਿ ਤੇ ਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਪਾਈ ॥ ੨੬॥ 
ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਕਬਿ ਕੇ ਤੁਮ ਰਹੇ। ਕਿਤਿਕ ਦਰਬ ਕੋ ਤਹਿ ਤੇ ਲਹੇ? । 
ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਪਠਾਨ ਬਖਾਨੀ ।ਓਢਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਲਗੀ ਮਹਾਨੀ ॥੨੭॥ 

“ਮਮ ਜਨਨੀ ਸਭਿ ਭਨਯੋਂ ਪ੍ਰਮੰਗ/ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੋਂ ਆਪਕੇ ਸੈਗ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ 
ਮਿਲਯੋ ਮਮ ਵਾਦਾ । ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸੇਗ ਬਾਦਾ॥ <੮ ॥ ਮਰੜੋ 
ਜੁੱਧ ਮਹਿ ਸੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਪਿਤਾ ਰਹੋ ਧਨ ਲਹਜੋ_ਬਿਸਾਣਾ। ਕਰਝਿ 
ਚਾਕਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਰੀ । ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਪੁਨ ਅਵਿਰੈਗ ਨੇਰੀ ॥ ੨੯ ॥ 
ਪੂਰਨ ਬਯ ਤੇ ਪਿਤ ਮਰਿ ਗਯੋ। ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਪੁਨ ਤਿਮ ਹੀ ਭਯੋ। ਲਗੜੋ 
ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਮਾਹੋਂ ਜੇਤਾ ।ਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਹਮ ਤੇਤਾ? ॥ ੩੦॥ ਕਿਤਿਕੇ 
ਸਸੈਂ ਇਮ ਕਹਤਿ ਬਿਤਾਯੋ । ਉਠਿ ਸਲਾਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਯੋ । ਪੰਚ 
ਰੁਪੱਯੇ ਪੁਭੂ ਦਿਵਾਏ । ਲੇ ਇਨਾਮ ਗਮਨਜੋਂ ਹਰਖਾਏ ॥ ੩੧॥ ਸਿੰਘਨਿ 
ਪਰਖੜੋ ਗੁਰ ਕੌ ਖਜਾਲੂ । ਬਾਤ ਬਿਪਰਜੈ ਕਰਤਿ ਬਿਸਾਲੂ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਤਬਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੁਰਕ ਲਖਹ ਰਿਪੁ-ਤੁਮਹਿਂ ਉਚਾਰੀ” ॥੩੨॥ 
-ਆਇਸ ਅਚਲ" ਆਪ ਕੀ ਅਹੈਜਥਾ ਬਾਯੁ ਤੋ ਭੂਧਰ ਰਹੇਂ ਅਬਿ !ਇਹ 
ਖਾਨ ਆਪ ਸਨਮਾਨਾ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰਿ ਸਲੋਹ ਮਹਾਨਾ॥ ੩੩॥ ਚੋਪਰ 
ਬਲਤਿ ਦੇੜਿ ਇਨਾਮੂ । ਰੁਖ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁੰ ਤਾਂਹਿ ਸਲਾਮੂ। ਸੈਜੇ ਸਭਿ 

"ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । “ਤਿਸ (ਪਠਾਣ ਤੇ) ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ । ਜ਼ਮੀਨ ਤੋ ਸੁਣਿਆ । $ਆਂਪ ਨੇ 
ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਜਾਣੋ । “ਅਟੱਲ । $ਜਿਵੇ' ਵਾਯੂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਚਲਾਇਮਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਘੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੩੦੧ ) ਐਨ ੨ । ਸੱਠ ੧੮ 

ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਹੋਵਾ। ਨਯੋ ਸੁਭਾਵ ਆਪ ਕੋ ਜੋਵਾੰ । ੩੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹਸੇ 

ਤਬਹਿ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਸਾਦਰ ਸਭਿ ਸਨ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨੀ। “ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਾਸਾ 

ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ । ਪਰਯੋ ਇਸੀ ਕੇ ਹਾਥ ਉਦਾਰਾ ॥ ੩੫॥ ਇਸ ਕੋ ਦਦਾ 

ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ । ਗੁਰ ਨਿਜ ਵਿਗ। ਰਾਖਜੋ ਬਿਧਿ ਭਲੀ । ਦਈ ਜੈਗ ਕੀ 

ਅਜਿਕ ਬਡਾਈ'ਤਿਸ ਹੀ ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚਲਾਈ ॥ ੩੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਉਪਜੀ 
ਮਨ ਹਮ ਕਰੁਨਾ । ਲਰਕਾ ਭਯੋ ਸਨੇਹੈ ਕਰਨਾ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਿੰਘਨ 
ਕੋ ਮੈਤੋਸ਼ਾ । ਦਾਸਨ ਕੇ ਭਰੋਸ ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਾ' ॥ ੩੭॥ ਲਥ ਨ_ਜਾਹਿੰ 

ਚਰਿਤ ਜਿਨ ਰੂਰੇ । ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਹਰਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਕਿਯ 

ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾਂ । ਸੁਪਤਤਿ ਜਥਾ ਸ੫ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ 

ਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੰ । ਅਨੰਦਾਤਮ ਮਹਿੰ.ਲਾਇਸਿ ਧਜਾਨੋ । ਦਿਨਕਰ ਉਦੈ 
ਭਯੋ ਨਭ ਜਬੈ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਕਜੇ ਤਬੈ ॥ ੩੯ ॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ 
ਕੋ ਅੰਗ ਸਜਾਇ । ਬੈਠਹਿੰ ਬੀਚ ਖਾਲਸੇ ਆਇ । ਸਵਾਜਾਮ ਦਿਨ ਚਵੇ 
-ਅਹਾਰਾ। ਅਚਹਿੰ ਪੁਤੂ ਗਨ ਮਿੰਘ ਮਾਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ - 

ਕਰਤਿ ਅਰਾਮੂ। ਸੁੱਖਾ ਛਕਹਿ ਤ੍ਰੱਤੀਏ ਜਾਮੂ। ਸੈਗ ਅਵੀਮ ਖਾਇ ਤਿਸ 

ਬੇਰ। ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਵੇਰ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਜਜਰੀਥੇ ਉਤਰ ਸੈਨੇ “ਪਠਾਨ” .,ਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਦਸ਼ਮੋਂ ਅੱਸੂ ॥੧੭॥ 

੧੮, [ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਜਮਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ] । 
ਦੌਹਫ  ॥ ਪੁਰਿ ਪਾਣੀ ਮਹਿ ਬਸਤ ਦ੍ਰੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਜਾਨ । ਦਰਏਨ 
ਗੁਰ ਅਭਿਲਾਖਤੇ ਧਾਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ॥੧॥ ਵੌਪਈ॥ ਸੋ ਚਲਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ਢਿਗ ਆਏਦੈ ਜਮਧਰ ਅਕੋਰ ਕਹੁ ਲਯਾਏ। ਕੈਚਨ ਲਿਪਤਿ ਚਾਰ 
ਯਮਕੇੜੀ। ਉੱਤਮ ਲੋਹ ਫੁਲਾਦਿਨਿਵੈਤੀ ॥ ੨॥ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਕਰੀ 
ਨਿਰੀਛਨ” । ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਰਿ ਈਛਨ' । ਪੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕੋਰੀ। ਤਿਨ ਊਪਰ ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਬਡੋਰੀ ॥ ੩॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪਠਾਨ 
ਢਲਿ ਆਯੋ। ਥਿਰ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਡੁਕਾਯੋ । ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾ- _ 
ਵਨ _ਕੀਨ। ਜਮਧਰ ਤਿਸ ਕੌ ਕਰ ਮਹਿ ਦੀਨਾ ॥੪॥ ਗੁਲ ਖਾਂ ! 
(ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ) ਲੜਕਾ (ਪੈਦਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ '੧ਬਿਨ 
ਦੋਸ਼ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ) ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ । ਇਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋਧ ਪੁਰੋ' ਅੱਗੇ, ਉਜੋਨ 

ਤੋਂ ਦੇ ਢਾਈ ਸੈ ਮੀਲ ਉਰੇ, ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਲਗ ਪਗ ੫੦੦ ਮੀਲ_ ਉਤਰ ਨੂੰ ! “ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ । 

ਪਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ । ਦਾ 



ਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ- ਸਜ । (੬੩੦੨) ਸੈਨ ੨ । ਯਹ ੧੮, _ 

ਦੇਖਿ ਵਾਰ ਕੈ ਕਰੈ'ਨਿਜ ਸ਼ੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੈਂ। “ਲਗੇ ਘਾਵ ਕੋ ਸਨਮੁਖ 
ਹੋਇਿ। ਵਾਰ ਕਰਹਿ ਕੈਧੋ ਨਹਿ” ̀ਸੋਇ”॥ ੫॥ ਸੁਨਿ ਪਠਾਨ ਇਮ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾਂ । ਪਮਸ ਜਮਧਰ ਜੇ ਹੁਇ ਮਮ ਪਾਨਾ। ਬਲ ਤੇ ਕਰੋਂ ਵਾਰ ਇਕ 
ਐਸੇ। ਉਕਸਨ ਦੇਉ' ਨਹੀ' ਰਿ੫ ਕੈਸੇ ॥। ੬ ॥ ਉੱਤਮ ਲੋਹਾ ਲਖਿਯਤਿ . 
ਖਰ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਪਰ ਠਹਿਰਤਿ ਕਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਵਾਰ ਬਹੁਤ.ਛ਼ਯਾ 
ਕਰੈ। ਲਗੈ ਏਕ ਤੇ ਸ਼ੱਤ ਮਰੈ ॥੭ ॥ ਜਮਧਰ ਤਿਮ ਹੀ ਨਿਕਟ ਰਥਾਯੋ। 
ਹਿਤ ਖੇਲਨ ਚੌਪਰ ਅਨੌਵਾਯੋ । ਲਾਗੇ ਡਲ ਆਪਸ ਮਹਿ ਗੈਰਨ । ਇਤੈ 
ਉਤੈ ਨਰਦਨ ਕੌ ਫੇਰਨਿ ॥੯॥ ਪਰਹਿ ਦਾਵ ਕੋ ਨਰਦ ਉਠਾਵੈ। ਮਾਰਤਿ 
ਮੁਖ ਤੇਂ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈ । “ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਲਣਾ ਲੋਯ ਨ । ਬੂਕ ਜਨਮ 
ਤਿਸ ਕੈ ਸੁਤ ਗੇਯ ਨ”॥੯॥ਹਾਥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਢਿਗ ਹੋਝਿ । ਮਾਰਹਿ ਨਹਿ 
ਕਪੂਤ ਹੈ ਸੋਇ।ਇਮ ਸ਼ਨਿ ਖਾਨ ਬਿਮਨ%` ਹ੍ਰੈ ਰਹਕੋ ।-ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਇ 

<-ਟਨਹਜੋ ॥੧੦॥-ਇਨਹੁ ਪਿਤਾਮੇ ਮੋਰ ਪਿਤਾਮਾ । ਰਣ ਮਹਿ 
` ਮਾਰਿ ਪਠਕੋ ਜਮ ਧਾਮਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਤਿ ਅਰੁ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵੈ । ਕਯਾ ਕਾਰਨ 
ਕ੍ਛ ਲਖਜੋ ਨ ਜਾਵੈ॥੧੧॥ ਜਥਾ ਜੋਗ! ਭਾਖਹਿੰ ਬਚ ਭਲਾ। ਹੋਇ ਕਪੂਤ 
ਜੋ ਲਏ ਨ ਬਦਲਾ-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਿਚਾਰ ਬਹੁ ਰਹਯੋ । ਨਹਿ ਮਾਰਠ 
ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਹ੧ ॥੧੨॥ ਇਕ ਦੁਇ ਬਾਜੀ ਖੇਲ ਹਟਾਈ। ਪੁਨ ਚੋਪਜ਼ 
ਕੋ ਦੀਨਿ ਉਠਾਈ ।“ਹਾਘ ਸ਼ਸ਼ਤ ਸ਼ੱਤ ਹੁਇ ਪਾਸ਼ੀ । ਹੁਇ ਕਪੂਤ ਕਰਿ 
ਸਕਹਿ ਨ ਨਾਸ਼ੀ॥੧੩॥ ਜੇ ਕੁਲੀਨ,ਟੀਰਤਿ ਨਹਿ ਕਾਣਾਂ। ਮਾਰ ਲੋਤਿ 
ਹੈਂ ਕਰਤਿ ਉਂਤਾਲਾਾਂ । ਸੁਨਿ ਪਠਾਨ ਕੈ ਕੋਪ ਘਨੇਰੇ। ਜਥਾ ਸਰਪ ਸੁਪਤੋ 

ਪਾਸਾ ॥ ੧੫ ॥'ਜਾਨਾਂ ਸਮਾ ਜਾਨਿ ਕੋ ਧਾਮੂ । ਉਠਜਯੋ ਕੋਪ ਦ੍ਗਿ ਕੀਕਿ 
ਸਲਾਮੂ। ਸਮੁਖ ਨ ਦੇਖਿ ਸਕੈ ਮਨ ਵਿਰਜੋ । ਤਬੈ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਵਨਿ 
ਕਰਯੋ ॥੨੬॥ ਪੰਜ ਰਜਭਪਣ ਲੋ ਢਲਿ ਆਯੋ। ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਬਭ ਨਦੀ 
"ਗੁਲ ਖਾਂ । ਦੇਖਕੇ (ਦੱਸ ਤਾੰ ਸਹੀ ਕਿ) ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ (ਇਸ ਨਾਲ) ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਵੇਗ 
ੂੰ ਸਦ) ਗ਼ਖਮ ਲਗ ਜੋ (ਤਾਂ ਕੀ) ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ (ਜੀ ਕਾਰ ਕਰ ਮਰ ਹੈ 

ਕਿ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਖਾਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਗ 
ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ $)। “ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ । “ਜੂਦਾਸ । “ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁੱਜ_ ਢਿਵਾਂਉਗਾ 
ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ । $ਓਹ ਸਮਾਂ ਨਗੌਂ ਫਲਦੇ । “ਰੋੜੇ ਯਾ ਵੱਟੇ ਨ: _ “ਪਾ:-ਬਿਸਮ । 



ਮਰ ੨੩ ਪਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । ( ੬੩੦੩) ਐਨ ੧ । ਐਸ ੮' 
ਬਹਾਯੋ। ਬੈਠਯੋ ਜਨਨੀ ਕੇ ਢਿਗ _ਜਾਯੋ। ਨਹਿ ਬੋਲਤਿ ਮਨ; ਮਨਹੁੰ 
ਹਰਾਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਬੂਬਤਿ “ਹੇ ਸੁਤ ਕੜੋਂ ਅਨਮਨੋ'। ਕਹਾਂ ਬਿਗਾਰਤੋ 
ਕਾਰਜ ਘਨੇਂ । ਨਹੀਂ ਬਦਨ ਪੂਰਬ ਸਮ ਹੇਰੋਂ । ਚਿੰਤਾ ਬਸੀ ਕਹਾਂ ਚਿਤ 
ਤੇਰੋ” ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । ਕਰਜੋ ਸੁਨਾਵਨ ਅਪਨਿ 

__ਮਤੈਂਡ ।“ਹਮ ਪਠਾਨ ਕੇ ਪੂਤ ਗੁਸੈਲੋ' ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਬ ਬਾਤਾਂ ਚਿਤੈਲੇ॥ 
॥੧੯॥ ਬੈਨ ਬਾਨ ਤੇ ਬੀਧਨ ਕੀਨਾ। ਛੇਕ ਕਰੇਜੋ ਮਹਿ ਕਰਿ ਦੀਨ। ਘਾਤ 

- ਕਰਭਿ ਸੈਂ ਸੋਚਤਿ ਰਹਯੋ । ਕਈ ਬਾਰ ਮੋਸੋਂ ਅਸ ਕਹਜੋ”॥੨੦॥ ਸੁਨਤਿ 
ਪਠਾਂਨੀ ਸੁਤ ਕੋ ਬਰਜਜੋ । ਮਾਰਨ ਮਰਨੇ ਤੋ ਚਿਤ ਲਰਜ਼:”। ਗੁਰ ਕੋ 
ਕਹਿਨ ਦੋਹੁ ਜਿਮ ਕਹੇ । ਸਦਾ ਪਾਲਤੇ ਹਮ ਕੋ ਰਹੇ ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿਕੈ 
ਰਿਸਹੁ ਨ; ਮ੍ਰਿਦ੍ ਬਚ ਕਹੋ । ਗੁਰ ਸੋਂ ਸੈਧਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਲਹੋ । ਅਲਪ 
ਬੈਸ ਤੂੰ ਤਰੁਨੇ ਨ ਭਯੋ। ਚਹੁ ਜੀਵਨ ਅਪਨੋ ਹਿਤ ਲਯੋ ॥੨੨। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਕੌ ਤੀਰ ਬਿਗਾਰੈ । ਸਿੰਘ ਅਨੇਕ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮਾਰੈ' । ਤੁਝ ਕੌ ਦੇਤਿ 
ਵਰਬ ਹਿਤ ਕਰੇਂ । ਹਸਤ ਹੋਇੰ,ਕ੍ਛ ਕੌਂਪ ਨ ਧਰੈਂ£॥੨੩॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਹੁਤੋਂ ਸਮੁੜਾਯੋ । ਤਊ ਨ ਤਿਸ ਨੇ ਮਨ ਠਹਿਰਾਂਯੋ । ਚਿਤਵੜਿ ਚਿਤ 
ਸ਼ੁਖਤਯੋ ਪਰਿ ਰਾਤੀ । ਚਿਤ ਮਹ ਰੜਕਤਿ ਉਠਤਤੋ ਪ੍ਰਾਤੀ ॥੨੪॥ - 

` ਜਨਮ ਭਾਖਜੋ ਬਹ ਬਾਰੀ । ਹੋਤਿ ਕੁਪੂਤ ਸੁਨਾਇ ਉਚਾਰੀ-। ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਢਰਜੋ ਦੁਪਹਿਰੋ ਸਮੋ ਨਿਹਾਰਾ ॥੨੫॥ ਏਕ ਜਾਮ 
ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲਿ ਗਯੋ। ਕਰਿ ਸਲਾਮ ਕੌ ਹੇਰਤਿ ਭਯੋ। ਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਰਯੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੀਨ । ਸ੍ਰੀ ਪੂਭੁ ਕਹਿ ਕੈ ਆਦਰ ਦੀਨ ॥ ੨੬॥ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ 
ਸਰਾਹਨਿ ਲਾਗੇ . ਖਾਨਨਿ ਬੈਸ ਨ ਤਜਿ ਰਨ ਭਾਗੇ। ਲਰਤੇ ਕਰਿ ਹੈ' 
ਪਾਨ ਨ ਪ੍ਕਾਰੇ । ਕਟੁ ਬਾਕਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਕਬਹੁ ਸਮਾ 
ਔਚਕ ਬਨਿ ਜਾਵੈ। ਸ਼ਸਤ” ਸਭਾ ਮਹਿ ਰਿ ਕੋ ਘਾਵੈ”। ਐਸੀ ਬਾਤਨ ਤੇ 
ਬਿਰਮਾਇਪੁਨ ਚੌਪਰ ਕੋ ਦਈ ਵਿਛਾਇ ॥ ੨੮ ॥ ਖੇਲਤਿ ਬਾਜੀ ਨਰਦ 
ਪ੍ਰਹਾਰੈਂਕਟੁ ਬਾਕਨ ਤੋ ਤਰਕ ਉਚਾਰੇ। “ਪਿਤਾ ਪਤਾਮੇ ਲੋਇ ਨ ਬਦਲਾ। 
ਬੁਕ ਜਨਮ ਤਿਹ ਕਾਯਰ ਦਿੱਲਾ।੨੯॥ਡਰਹਿ ਮਰਣ ਤੋਂ ਲਾਨਤਿ ਥੀ'ਦੀ। 
ਕਯੋਂ ਜਨਮਜੋ ਜਨਨੀ ਤੇ ਗੀਦੀ । ਨਹੀਂ' ਸੂਰਮੇ ਕੋ ਸੁਤਿ ਸੋਈ । ਦਿਲ 
"ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ । "ਠੰਬਿਆ । "ਰਾਵ ਹਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ । “ਸ਼ਸਤਰ 
ਨਾਲ । #ਪਟ-ਬੈਰੂ ।` 



($ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਝਜ । _( ੬੩੦੪) ਲਨ ੨। ਸੀਨੂ ੧੮, 

ਗੀਦੀ ਤੋ ਪਰਖਨਿ ਹੋਈ ॥੩੦॥ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਰਨ ਮੋ । ਬੂਕ 

ਜਨਮ ਕੜੋਂ ਆਯੁਧ ਧਰੈ।ਇਮ ਛੇਰਤਿ ਬਹੁ ਜਿਮ ਗਜ ਖੂਨੀ । ਜਾਗਤਿ 

ਰਿਸ ਮਨ ਦੂਨ ਚਊਨੀ'॥੩੧॥ ਦੋ ਘਟਕਾ ਜਬਿਹੂੰ ਦਿਨ ਰਹੋ । ਚੌਪਰ 

ਤਜ ਬਿਰਨ ਕੋ ਚਹਜਗੁਲਖਾਂਸਨਿ ਸੁਨਿ ਧੀਰਜਛੋਰੈ। ਤਕਹਿ ਮਾਰਿਬੇ 

ਗੁਰ ਕੀ ਓਰੈ॥੩੨॥ਜਕ ਤਕ” ਕਰਿ ਤਿਨ ਖੜਗ ਸੈਭਾਰਯੋਂ । ਮਾਰਨ ਕੋ 

ਮਨ ਬੜੋਂਤ ਬਿਚਾਰਕੋ। ਹੇਰਿ ਸਿੰਘ ਗਨ ਇਤ ਉਤ ਤਾਕੇ ।-ਹਤੋਂ ਆਜ 

ਜਬਿ ਹੋਇ ਇਕਾਂਕੈ-॥੩੩॥ਪਠਿ ਸੋਦਰ ਅਰਦਾਸਉਚਾਰੀਸਭਿਨਿ ਗੁਰੂ 
ਕੋ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ।ਰਖ ਲਖਿ ਕੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਗਏ । ਉਠਤਿ ਪਠਾਨ 

ਬਿਠਾਵਤਿ ਭਏ॥ ੩੪॥ ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਖਕ ਉਪਰੇ ਵੇਰ । ਇਕ ਜਮਧਰ ਲੀਨੀ 
ਕਰ : ਰ/ਗੁਲ ਖਾਂ!ਨਿਕਣ ਹੋਇ ਇਸ ਦੇਖਿ। ਪਰਖਹੁ ਕੀਮਤਿ ਇਸਹਿ 

ਵਿਸ਼ੇਖ ॥ ੩੫॥ ਕਰਿ ਕੈ ਨਗਨ ਦਈ ਤਿਸ ਹਾਥ । ਪੁਨ ਖ੍ਰੇਰਨ ਲਾਗੇ 

ਕਹਿ ਨਾਬ। ਪਿਸਰ ਪਦਰਕੋ ਬਦਲਾ ਲੋਵੈ। ਹੱਕ ਉਤਾਰ ਆਪਨੇ 

_ ਦੇਵੈ ॥੩੬॥ਵੈਰੀ ਮਿਲੰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨੀ । ਆਪ ਹੋਹਿ ਤਬਿ ਆਯੁਧ 

ਰ੍ ਪਾਨੀ। ਮਾਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬੂਕ ਮੁਖ ਵਾਂਕੇ। ਜੀਵਨ ਪਰ ਲਾਨਤ ਬਹ ਤਾਂਕੋ” 

॥੩੭॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲੀਨ ਮੂੰਦ ਬਿਲੋਚਨ। ਅਮਲ ਅਫੀਮ ਆਇ ਜਿਮ 

ੜੋਕਨ। ਗੁਲਖਾਂ ਸਮੈਂ ਬਿਚਾਰਯੋ ਮਾਰਨ । ਤਮ ਬਿਥਰਜੋ ਹੁਇ ਦੀਪਕ 
ਜਾਰਨ੯ ॥ ੩੮ ॥-ਦ੍ਰਗ ਮੂੰਦੇ ਅਬਿ ਦੇਖਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਬਿਰੇ_ ਸਿੰਘ ਕੌ 

ਨਾਂਹਿਨ ਪਾਹੀ-।ਜਮਧਰ ਨੰਗੀ ਤੀਖਨ ਹ੧। ਇਤ ਉਤ ਅਵਲੋਕਤਿ 
ਡਰ ਸਾਥ ॥ ੩੯ ॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਦ੍ਰਿਗ ਪੰਕਜ ਖੋਲੇ । ਸਮੁਖ ਪਠਾਨ 
ਨਿਕਟ ਕਰਿ ਬੋਲੋ/ਸਮਾ ਸ਼ੱਤ ਹਤਿਬੈ ਕਹੁ ਪਾਵੈ।ਚੂਕ ਜਾਇ ਵਿਰ ਹਾਥ 

ਨ ਆਵੈ ॥ ੪੦॥ ਰਹੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਗੀਦੀ ਹੋਇ। ਥੂਕ ਜਨਮ ਲਾਨਤ 
ਲੋ ਸੋਇਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਮ ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈਂ' । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਦ੍ਰਿਗ ਮੂੰਦਤ 
ਜਾਈਂ ॥ ੪੧॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਦਾਵ ਬਨ੍ਯੋਂ 

ਤਿਸ ਹੇਰਾ । ਜਮਧਰ ਨਗਨ ਹਾਥ ਮਹਿੰ ਧਰੀ । ਪਰ੍ਭੁ ਕੋ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰਨ 
ਕਰੀ॥੪੨॥ਸਮ੪ ਰਿਦੈ ਕੋ ਜਬੈ ਚਲਾਈ । ਗਈ ਨਿਵਲ ਨਹਿ ਪ੍ਰਵਿਬੀ 
ਜਾਈ। ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਹਾਥ ਕੈਪ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਤਨ ਕੋ ਤਨਕ ਘਂਵ ਨਹਿ 

ਭ॥੪੩॥ ਪੁਨ ਏਕਲ ਹੀ ਪੂਭ ਕੌ ਹੇਰਿ । ਜੰਮਧਰ ਮਾਰੀ ਦੂਸਰ ਬੇਰ । 
<(ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ । ”ਨੂਕ ਰੂਕਕੇ । “ਦੀਵੇ ਬਲ੍ਹਨ 

ਢਾਸਮਾਂ। __ __ ”ਪਾ=-ਪ੍ਰਹਾਰ੨ੋ । ਰ੍ 



ਰੇ ਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । __ (੬੩੦੫) ਨ ੨। ਅਉ ੧੯. 

ਭੁਜ ਕੇ ਤਰੇ ਗਯੋ ਸੋ ਵਾਰ । ਲਗੀ ਨ ਤਨ ਕੋ ਥਿਰੇ ਜੁਝਾਰ ॥੪੪॥ ਪੁਨ 
ਧਰਿ ਧੀਰ ਤੀਸਰੋ ਮਾਰਾ । ਲਾਗ! ਉਦਰ ਮਹਿੰ ਕੋਤਿਕ ਫਾਰਾ। ਲਗੇ ਘਾਵ 
ਤੇ ਕੋਪ ਬਿਸਾਲੇ। ਜਮਧਰ ਦੂਜੀ ਧਰੀ ਨੈਭਾਲੋ॥੪੫॥ ਤਤਛਿਨ ਸ਼ ਪਰ੍ਭੁ 
ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਯੋ । ਉਦਰ ਪਠਾਨ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਫਾਰਜੋ। ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਭਾਖਯੋ ਤਿਸ 
ਬੇਰੇ । ਓਹੈ ਕੌ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰੇ ਲੋਰੇਊ”` “॥੪੬॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਤਤਛਿਨ 
ਆਏ। ਨਾਂਗੇ ਖੜਗ ਗਹੇ ਕਰ ਧਾਏ । ਪਿਖਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਰਯੋ ਪਠਾਨ । 
ਬਲ ਤੇ ਹਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮਹਾਨ ॥ ੪੭ ॥ ਕਾਟਿ ਗ੍ਰੀਵ ਤੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰਾ । 
ਪਰਜੋ ਰੌਰ ਸੁਨਿ ਇਤ ਉਤ ਭਾਰਾ । ਪੁਕੁ ਜੀ ਕਹੜੋ “ਪਬਮ ਹੀ ਮਰਜੋ। 
ਕਾਹੇ ਖੜਗ | ਪ੍ਹਾਰਨਿ ਕਰਯੋ? ॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ 
ਉਤਰ ਐ ਐਨੇ “ਪਾਵ? ਪ੍ਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਦਸਮੇ ਅੰ ।੧੮॥ 

੧੯, [ਜ਼ਖਮ ਸੀਉਣੇ]। 
ਦੌਹਰਾ॥ ਪ੍ਥਮ ਤੁਰਕ ਕੀ ਛਾਂਵ ਕੋ ਛੁਵਨ ਦੇਤਿ ਨਹਿ ਨੋਰ। ਕਾਰਨ 
ਕਰਿਬੇ ਹੇਤੁ ਅਸ ਆਦਰ ਕਰਤਿਬਡੇਰ।੧॥ਚੌਪਈ॥ਕੌਤਕ ਰਚਜੋ ਸਕਹਿ 
ਕੋ ਜਾਨ । ਜਮਧਰ ਖਾਈ ਪਾਨ ਪਠਾਨ। ਗਲਖਾਂ ਪਰਜੋ ਨਿਹਾਰੈ' ਤਿਸੇ । 
ਪੰਭੁ ਕੋ ਘਾਵ ਲਖੜੋ ਨਹਿੰ ਕਿਸੇ ॥ ੨। ਜਬਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਗਯੋ। 
ਰੁਧਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕਯੋ । ਬਾਗ" ਸਗਰੋ ਲਾਲ ਸੁ ਬਰਨ । ਹੇਰਤੋ 
ਅਆਸਤਰੇਣ” ਭੀ ਅਰੁਣ ॥੩।“ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਨਿਜ ਲਖਹ ਸਰੀਰ। ਨਿਕ- 
ਸਤਿ ਰੁਧਰ ਭੀਜਗੇ ਚੀਰ । ਧੀਰਜ ਧਾਰਿ ਰਹੇ ਬਰ ਬੀਰ । ਲਗਜੋ ਘਾਵ 
ਨਹਿ ਮਾਨਤਿ ਪੀਰ” ॥ ੪॥ ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਆਯੋ । ਘ੍ਵ 
ਬਸਤ ਟਾਰਤਿ ਦਰਸਾਜੋ।“ਪਰਕੁ ਜੀ!ਜਮਧਰ ਘਾਵ ਘਨੇਰਾ।ਲਗੜੋ ਆਪ 
ਕੋ ਹਮ ਅਬਿ ਹੇਰਾ ॥ ੫॥ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰੜੋ ਖੇਲ । ਰੋਜ ਤੁਰਕ 
ਸੋਂ ਰਾਖਕੋ ਮੇਲ । ਰਹਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਤਉ ਤੁਰਕ ਢਿਗ 
ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥੬॥ ਆਪ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ।-ਕੀਜਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ 
ਭਰਵਾਸਾ-। ਦਿਹ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਯਾ ਕਰਿ ਲਯੋ। ਕਾਰੀ ਘਵ ਖਾਨ ਤੇ 
ਖਯੋ? ॥੭॥ ਸਿੰਘ ਸੇਤੋਖ ਬਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਭਿ ਲਹੇ ਬਿਖਾਵ। 
ਧੀਰ ਦੇਨਿ ਕੋ ਗੁਰੂ ਉਚਾਗ । “ਭਯੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਰੀ ॥ ੮॥ 
ਕੈਰਹੁ ਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਾਈ।ਘਾਵ ਅਲਪ ਅਸਿਕੋਤ ਸਹਾਈ।ਖਾਨ 
ਖੋਰ ਕਰਿ ਜਮਧਰ ਮਾਰੀ । ਬਹੁਤ ਸਮੈਂ ਕੋ ਦੈਸ਼ ਚਿਤਾਰੀ ॥੯॥ ਖਸ਼- 
"ਸਾਕਾ 1 ਦਵਿਛਾਈ । 



੧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਖ ਸੂਰਜ ।_____ ੬੩੦੬! __ ਲੌਲ ੨। ਅੰੂ ੧੯. 
ਟਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਬਾਮਾ । ਹਤੜੋ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਜਾਂਹਿ ਪਿਤਾਮਾਂ । ਸੁਨਤਿ 
ਰਹਜੋ ਪੂਰਬ ਕੀ ਬਾਤ।/ਅਬਿ ਲਖਿ ਘਾਤ"ਚਹਜੋ ਮਮ ਘਾਤ" ॥੧੦॥ ਭਯੋ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਰੇ । ਤਨਕ ਘਾਵ ਭਾਂ ਜਮਧਰ ਮਾਂਰੇ । ਦੂਜੀ ਜਮ- 
ਧਰ ਹਮਹੁੰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਜਾਨਿ ਨ ਦੀਨਿ ਲੀਨ ਅਰਿ ਮਾਰੀ” ॥੧੧॥ ਸੁਨਿ 
ਸਿੰਘਨਿ ਤਤਛਿਨ ਜਲ ਲਯਾਏ। ਕਰਯੋ ਪਖਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਜਾਏ”। ਸੂਚੀ 
ਲਈ ਲੋਹਿ ਬਰ ਜੋਵ£ । ਰੇਸ਼ਮ ਤਾਂਗਾ ਬੇਦ“ ਪਰੋਵਾ ॥ ੧੨॥ ਸਨੋ ਮਨੋਂ 
ਸੀਵਨ ਕਰਿ ਸਾਰਾਂ ।ਪਾਟੀ ਬੈਧਿ ਕੀਨਿ ਦਿਵ ਭਾਰ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ 
ਪਲੰਘ ਪਰ ਆਏ । ਰੂਚਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਾਰਨਿ ਖਾਏ ॥ ੧੩ ॥ 
“ਦਾਉ ਤੱਕ ਕੇ । “ਆਰਨ' । ਤੌਲਹੂ ਜਾਂਦਾ । $ਨੂਈ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈਸੀ । “ਵੱਟ ਕੇ । 
ਵੱਟ ਚਾੜ੍ਹਕੇ । __ #ਏਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਅਸਲ 
ਭੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ, ਮੈ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸੂਰਜ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਤਲ 
ਵਾਸਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਕਸਾਉਂਦੈ ਰਹੈ, ਠੁਛ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦਾ। 
ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਣ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਤਲ ਲਈ ਆਪ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਚਲ 
ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ; ਇਸ ਦਾ ਕੀ 
ਅਰਥ ਹੈ ਟੰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 
ਨਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਾ । ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਓਸੇ ਵਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵਾਰ 
ਕਰੈ ਤਾੰ ਮੂਰਮੇ ਦਾ ਦੱਬ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਉਠਦਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ 
ਖਿਆਲ, .ਇਹ_ਕਿ _ਗੁਦੂ_ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਟੈਣਾ ਚਾਪਦੇ 
ਸਨ; _ਬੀ ਆਪੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ_ਸੈਵਾਨ ਜੈਗ` ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਖੁੱ੍ਰੇ ਦੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਸੀ । ਬਦਲਾ ਕਾਹਦਾ ? ਮੈਦਾਨ > ਗ ਵਿਚ ਮਰਿਆਂ ਤਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਇਸ 
ਪਠਾਣ ਦੇ ਪਿਉਂ ਯਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੱ ਕੇ; ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ । ਮਸਲਨ ਨ7ਹਰ ਖਾੰ ਨੂੰ 
ਚਮਕੌਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪਟੋਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲੋਰੀਏ ਪਠਾਣ? ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਂ 
ਪ੍ਰਰਿਆ ਊ ਭਲਾ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਵ1 ਤਾਂ ਬੀ ਰਾਲ ਨਹੀਂ” ਢੁਕਦੀ । ਜਦੋਂ ਪਠਾਣ ਨੈ ਵਾਰ ਕਰ 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਚੁਕ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਬਦਲ” ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਉ' ਕਤਲ ਕਰਨ $ ਜਦੇਂ ਫੇਰ ਆਂਘ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾੰ ਪਿਛਲਾ ਬਦਲਾ ਮੁਕਦੇ ਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਲਿਆਂ । ਇਸ 
ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਪ 

[ਭਾਗੇ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੋਠ]ਭੂਛ੍ਹੂ” 



£| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੬੩੦੭) ਸਨ ੨। ਸੰਨ ੧੯. 

ਉਸਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਇਕ ਥਾਵੇ" ਤਾੰ ਇਹੋ ਦ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ 

ਹਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਵੇ' ਇਕ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਠਾਣ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ 
ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਾਤ ਪਾਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤ ਹੈ । ਏਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਯਾ ਗੁਰ ਜੀ 

ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉਕਸਾਉਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੌਥ ਗੁਰ ਸ਼ੋੜਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਰਥ ਬ੭੬੮ 
ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਵਲ 
ਐਉੰ ਦਸਿਆ ਹੈ:- 

“ਸੂਨੀ ਸਾਖ ਸੈਸੈ ਪਠਾਨ ਏਕ ਆਯੋ । ਕਛੂ ਘਾਤ ਕੈ ਕੈ ਪ੍ਰਠੂ ਪਾਸ ਧਾਯੋ । ਘਰੀ 
ਦੋਇ ਕੈ ਤੀਨ ਕੋ ਬੈਨ ਮੀਠੇ / ਨਹੀਂ ਘਾਤ ਲਾਗੀ ਘਨੇ ਲੋਗ ਡੀਠੇ ॥ ੮ ॥੭੭੭॥ 
ਬਿਦਾ ਦੋਇਕੈ ਧਾਮ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਯੋ। ਗਏ ਦਿਵਸ ਦੋ ਤੀਨ ਸੇ ਫੇਰ ਆਯੋ । ਘਰੀ ਤੀਨ 
ਕੈ ਚਾਰ ਕੋ ਬੈਠ ਐਸੇ । ਨਹੀਂ ਘਾਤ ਲਾਗੀ ਚਲਾ ਅੰਤ ਤੈਸੇ ॥ ੯ । ੭੭੮ ॥ 
ਇਸੀ ਭਾਂਤਿ ਸੇ ਦਕੋਸ ਕੋਤਾਨ ਆਯੋ । ਨਹੀਂ ਘਾਤ ਲਾਗੀ ਨਹੀ” ਦਾਵ ਪਾਯੋ । ਘਨੀ 
ਬਾਰ ਆਯਾ ਲੀਓ ਭੇਦ ਸਾਰਾ । ਸਮਾ ਸ਼ਜਾਮ ਕ। ਕਾਮ ਕੋ ਹੱ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ੧੦ ॥ 
੭੭੯ ॥ ਦਿਨ ਏਕ ਸਜਾਮੰ ਸਮੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਯੋ । ਸੁਨੀ ਸਾਹਿਬੈ ਅੰਤਰ ਤਾਂਕੋ ਬੁਲਾਯੋ । 
ਢਿਰੀ ਜਾਇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪਰਸਾਦਿ ਦੀਨਾ । ਗਹੀ ਮੁਸਫਿ ਲ-ਦੁਸ਼ਟਿ ਮੁਖ ਮਾਂਹਿ ਦੀਨਾ 
॥ ੧੧॥ ੭੮੦ ੭ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਤਹਾਂ ਪਾ ਲੋਰੇ । ਰਹੇ ਏਕ ਹੀ ਊਘ ਸੋਈ 
ਗਯੋ ਰੇ । ਇੰਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਿਸਰਾਮ ਲੀਨਾਂ । ਗਹੀ ਦੁਸਟਿ ਜਮਧਾਰ ਉਰ 
ਵਾਰ ਕੀਨਾ ॥ ੧੨॥ ੭੮" ॥ ਕੀਯੋ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕਿ ਦੁਜਾ ਲਗਾਯੋ । ਲਗੇ 
ਔਰ ਕੇ ਆਪਨਾ ਵਾਰ ਲਾਯੋ । ਕੀਯੋ ਵਾਰ ਏਕੋ ਨਹੀ ਔਰ ਕੀਨਾ । ਲੀਆ ਮਾਰਕੋ 
ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਨੇ ਨ ਢੀਨਾ ॥.੧੩ । ੭੮੨॥ 

ਇਸ ਭੋਂ' ਨਿਰਮੈਂਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣ: ਲੋਖਕ ਦੱਸਦ' 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਣ ਘਾਤ ਲਏ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਏਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾਂ 
ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਢਾਉ ਲੱਗਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਆਦਿ 
ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ -ਹੈ। 

ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੈਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲਓ । ਨੈਰੂਲ ਮੁਤਾਖ਼ਰੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਪ੍ਲੋਕ ਗਮਨ ਗ਼ਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਸੇ ਦੀ ਨਕਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੁਦਾ- 
ਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਘੋੜੇ ਵੇਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਰੁਪਯੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁਛ ਤਕਰਾਰ 
ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਕੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨੋਂ 
ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ _ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ । 
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਠਾਣਕੇ ਇਉਂ ਵਿਸਾਹ ਕਰਕੇ ਘਾਤ ਕੀਤਾ । ਜਦ ਉਹ 



% ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੦੮” ਲੋਨ ੨। ਸੱਸੂ ੧੯, 

ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸਦਾਂ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਕਸਾਇਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਂਟੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 
ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਾ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । 

ਤਾਰੀਖ ਬਹਾਦਰਸਾਹੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਜੀ ਅਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ, ਜੋ ਉਹ ਬੈਗਿਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਕੋਈ ਗਲ ਕਹਿ 

ਬੈਠੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਫ਼ਰਨ ਨੇ ਇਕ 

ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੈ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਅਗਲਬ ਸਮਝਕੇ 

ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ! ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! [ਜਿਲਦ ਪੰਜ, ਨਾ ੨੪੧ 

ਦੌਲਤ ਰਾਇ ਨੇ ਉਪਟਲੀਆਂ ਠਛ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਕੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਲਿਖੀ'ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆੰ ਹੈ_ਤੇ ̀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਿਨਜੁਮਲਾ ਤਮਾਂਮ ਰਵਾਇਏ 

ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਤ ਦਵੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਰੁਰੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਕੀ 

ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੇ ਕਤਲ ਕੀਆ ਗਿਆ”।ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਲੈਊਂਲਿਖਦਾਹੈ:- 

“ਦਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਂਕਨ ਸੌ ਫਾਰਗ਼ ਹੋ ਕਰ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਕੋ 

ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਨਦੇੜ ਕੇ ਨਵਾਹ ਮੈਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇ ਮਿਲਾ । ਉਸ ਨੇ 

ਉਸ ਕੋ ਹਮਰਾਹ ਲੇ ਜਾਨੋ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮਗੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ 

ਕੀਆ । ਔਰ ਉਸ ਕੋ ਬੇਅਦਬ_ਔਰ ਬੇਵਫਾ ਕਹਿ ਕਰ ਉਸ ਕਾ ਸਾਬ ₹ ਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੂ 

ਤਹੀ ਕੀਆ । ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਾਂਟੇ ਕੀ 
ਤਰਹ ਖਟਕੇਤ ਥਾ, ਔਰ ਵੋਹ ਬਖੂਬੀ ਜਾਨਤਾ ਥਾ ਕਿ ̀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲੀਏ ਵੋਹ ਦਿਲ ਸੇ ਤੋ ਯਿਹ_ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਾਕਰ ਉਸ ਕਾ 

ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ ਕਰੇ, ਲੇਕਨ ਮੌਕਾ ਕਾਂ £ਨਤਜ਼ਿਰ ਥਾ ! ਵੋਹ ਅਪਨੇ ੩ਈ' ਹ?ਸ਼ਾਂ ਖਤਰਹ 
ਮੇਂ ਸਮਬਤਾ ਥਾ; ਜਬ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੇਂ ਸੋਜੂਦ ਥਾ; 
ਲੇਕਨ ਉਸਕੇ ਖਤਰਹ ਕੋ ਸਰਹੈਦ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੋਂ` ਨੇ ਔਰ ਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ 
ਦੀਆ, ”ਯੋਰ ਉਸ ਕੇ ਦਰ ਪੈ ਹੁਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਕਿੱਸਾ ਪਾਕ ਕੀਆਂ ਜਾਵੇ 
ਚੂਨਾਂਚੇ ਏਕ. ਸਾਜ਼ਸ਼ ਉਸ ਕੇ ਕਤਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀ ਗਈ । ਖੁਦ ਤੋ ਵਗ ਸੇ ਹਟ ਕਰ 
ਆਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋਰ ਏਕ ਤੁਰਕਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ, ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮੈ ਮੇਂ ਬਾ ਯਿਹ ਜੋਸ਼ ਦਿਲਾਕਰ ਕਿ ̀ਗੁਰ੍ਹੇ ਰੌ ਇੰਦ ਮਿ ਤੁਮਹਾਰੈ ਬਾਪ ਲੋਰ 
ਦਾਂਦਾ ਕਾਂ ਕਾਤਲ ਹੈ; ਯੌਰ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਂਦਾਂ ਕੇ! ਇੱਤ ਲੋਨਾਂ ਮੁਸਲਮਨੋ” ਕਾ ਪਹਿਲਾ 
ਵਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਹ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਕਰ ਕਿ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਬਾਪ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕੀ ਖਿਦਮਤ 
ਕਰਤੇ ਹੈ, ਗੁਟੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਤਲ ਪਰ ਆਮਾਂਦਹ ਕੀਆਂ ਮੋਰ ਸਾਬ ਇਨਾਮੇਂ 

#ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਮਾਅਰਕਿਆੰ 
ਦੀਆਂ ਤਾਂਰੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ। 



£ ਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੂਰੱਜੇ । (੬੩੦੯) ਲੋਨ ੨ । ਗੰ ੧੯. 

ਇਕਰਾਮ ਕਾ ਵਾਅਦਹ ਭੀ ਕੀਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਲਖਾਂ ਥਾ ਜੋ ਬਮੋ 

ਅਪਨੈ ਭਾਈ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਕੇ ਉਸ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਂ` ਥਾ, ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੀ ਨਲਾਦ ਮੇ 

ਸੇ ਥੇ, ਜੇ ਗੁਫੂਓਂ ਕੈ ਹਾਂਬ ਸੋ ਕਿਸੀ ਲੜਾਈਓਂ ਮੇਂ ਵੇਤ ਦੂਏ ਥੇ । ਗ਼ਰਜ਼ ਯਿਹ ਗਹਿਰੀ 

ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਾਮ ਕਰ ਗਈ ਗ਼ੌਰ ਗੁਰੂ ਰੌਬਿੰਦ ਇੰਘ ਕੋ ਚੂੰਕਿ ਉਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਹਾਸ਼ ਬਾ ਮੋਰ 
ਚਮਗੌਰ ਸੇ ਆਤੇ ਵਕਤ ਦੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨੋ' ਕੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਦੀਆ ਬਾ 

ਕਿ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਬਾਅਜ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਵਿੱਸ਼ਹਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੈਂ; ਲੇਕਨ ਯਿਹ ਵਿਸ਼੍ਰਾਸ਼ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲੀਏ ਨੌਤ ਕਾ ਕਟਾਰ ਨਿਕਲਾ ਔਰ ਹਲਾਕ <ਜਰ; ਆਖਰ ਵਿੱਦ਼੍ਹਾਸ਼ 

ਘਾਤ ਹੁਈ।” [ਦਨਾ ੨੨੩ 

ਵੀਚਾਰ-ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਨੇ 
ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਏਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੇ ਇਸ ਗਲ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰ 

ਸ਼ੌਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।.ਰਾਇ ਦਾਂ ਵਿਖਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਠਾਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ? 

ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਰ ਹੈ । ਜਾਂਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ 
ਜੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੂਜਬ ਜੇ ਗਲ 
ਅਗ਼ਲਬ ਸਮਝੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਯਾ ਇਉਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਹਾਰਿਆਂ 

ਨੇ ਆਪੰਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਸੂਣੈ ਮੂਜਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜੀਬ ਤੋਂ ਐਤਨੇ ਦੂਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਲ ਖਾਂ 
`_ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਿਉ ਦਾਂਦੇ ਦੇ ਵੈਰ ਲੋਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾਂ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੋਣਾ ਸ੍ਰਾਦੀਕ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਸੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਰੱਭਰੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਗ਼ਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਦੇ 
ਤੋਂ ਗਲ ਵਧ ਗਈ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊ । ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂੰਦਾਗਰ ਟੁਪਯੇ ਲੈਣ ਗਿਆਂ ਰਜ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਹੁੰਡੀ ਦੇਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ 
ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋੜੇ ਕੇ ਇੱਹ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਲਿਆ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਲ 
ਤੁੱਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਲ ਬ੪ਲ ਤਕ ਵੱਧੜੀ ਬਹੱ੩ ਅਗਲਬ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ 
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱ ਚੇ ਮੰਨ, ਦੈਫੋਂ ਲੈਂਣੋਂ ਕਦੇ ਮੈਕੁਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ 
ਸਖੀ ਮਰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੈਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੌਰੋਤਣਾ ਘੱਟੇ ਅੜਾਲਬ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕੋਈ ਧਾਰੌਸਿਕ ਇਸ਼ਤਆਲ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਸਮਬ 

ਕੇ ਉਂਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਪਰ ਕਿੱਸੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਦਾ ਹਮਲਾ 
ਕਰੇਨਾ, ਜੈ ਦੀਨ ਲਈ ਛੈਂਤੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆਂ । ਰ੍ 

ਉਪਰਲ। ਗੋਲੇ ਉਸ ਸੂਰੋਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ 
ਖਿਆਲ 'ਕੌਰ ਲਈਂਏਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਲੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਕ 
ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਂਰਮਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ ਨਾਂਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ 



ਨਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੦) ਐਲ ੨ । ਸਕੂ 'ਦ. 

ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਜਤਾ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਪਰ ਦਾਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਦ ਘੋੜਿਆਂ 
ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਏੁਲਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀ ਗਈ ਗਲ ਘੜ ਲੋਣੀ ਔਖੀ 
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਲਾੰਭਾ ਮੁੜ ਘਿੜਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ । ਐਸੇ ਲੇਖਕਾਂ 
ਨੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਲਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 
ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਕ ਸਲੂਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀਦਾ ਤੇ ਟੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਔਜ ਦੇ 
ਕਾਇਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਗਾਣੀ ਦੇ ਜੱਧ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਡੇ ਹੇਠ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 
ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਠਾਣ ਦਬੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਕ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪਲੇ ਫ਼ਨੀ 
ਖ਼ਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਸਲੋਹੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆੜੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਿੰਦਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਓਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੋਦੇ ਪਰ ਕਦ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤਲਫ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾ ਓਹ ਨੀਤੀ ਨਿਪੁਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੁੰਜ ਵਯਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਵਾਕ 
ਕਹਿਕੇ ਕਦ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ 
ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤੇ 
ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਦਹ ਯਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇ>ਾਰ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਗ਼ਾਲਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਦਿਤ' ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਾਪਤ 
ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਲ 
ਇਸ ਲਈ'ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਪਜ 
ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨੂੰ ਸਫੁਣ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯਤਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਤੇ ਓਪਰੇ ਲੇਖਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ 
ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੂਜਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਂਸ ਪਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸੂਠਨ 
ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਆਖਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ 
ਮਰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਣੇ ;ਨਿਣ ਦੇ 
ਜੀਉਂਦੇ ਢਿੱਤ੍੍ ਬਣੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਬਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਮ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 
ਵਿਚ ਯਾਂ ਅਕਲ ਵਿਚ ਫਤੂਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁੱ 
ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਯਾ ਕੁਛ ਕਮਲੋਪਣ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਨੈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਤੇ 
ਵੇਲ ( ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ) ਕੀਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀਹ ਸੀ ਤੇ 
ਚਮਕੌਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋ ਕੀਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । 

ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਬਾਦ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਔਰੈਗਵੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੂਰਜ । (੬੩੧੧) ਐਲ ੨। ਸੰਧੂ ੧੯, 

ਨਾਮ “ਜਫ੍ਰਨਾਮਾ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਆਨੇ, ਸਰਬੈਸ ਵੌਵਕੇ, ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਕੇ ਜੋ 
ਵਯਕਤੀ ਐਦੰਗਜੇਬ ਵਰਕੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਲਸਾਹ ਨੰ ਨੂੰ “ਜ਼ਵਰਨਾਮੰ (ਵਤੇ ਦਾ ਖ੩) 
ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਜ਼ਦਹ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਸੀ ਕੀਣੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ । ਫਿਰ 
ਇਸ ਖਤ ਵਿਚ ਕੋਈ । ਗਠਨ ਚਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ 
ਲਿਖਦ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂ 3 ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ 2 ਮੁਹੈਮਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦਾ ਹੈ' ਤੂੰ ਕਸਮ 
ਵੜਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੁਖਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ̀ ਜੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਣ ਸਚ ਮੁਚ ਸਨ, ਓਹ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਜਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਹ ਦੋਇਿਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁਤ ਮਾਰ ਦਿਤੇ, 
ਪਰ ਅਜੇ ਕਰੜਾ ਗੁਜੈਗੀ ਕਾਇਮ ਬੈਠਾ ਹੈ”, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੀਰਰਸ ਤੇ ਰੌਦ ਰਸ ਦਾ ਸੁਚਕ 
ਹੈ; ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਵਿਰ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚੇਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਭੜਕਦੀ 
ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਲ ਰਿਹ ਹੈ'”ਂ । 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੇ । ਮਾਲਵੇ ਜਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਚਾਰ 
ਕਰਨਾ) ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣੇ ਜੈਗ ਭ੍ਰ੍ਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ̀ਉਸ 
ਦੇ ਕਾਬੁ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ । ਕਾਂਗੜੇ ਜਾਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ “ਫਤੇ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਣਾ, ਦਮਦਮੈ ਵੈਠਕੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਘ ਰਚ ਦੇਣੇ, ਫੋਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ 
ਕਰਨੀ । ਇਹ ਕੈਮ ਸਾਲਮ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦੈ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਵੋ” ? ਜਟ' ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ 
ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਅਸੀਂ' ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਚਾਈਏ; ਉਸ ਦਾ ਣੁਛ ਦੇਰ ਮੰਨ ਮੰਨ 
ਕੇ ਆਖਰ ਡਰ ਜਾਕੇ ਇਕਰਾਰ ਪੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬੈਦੇ ਵਰਗਾ 
ਸੂਰਮਾ ਹੱਡ ਲੋਣਾ, ਬੈਦੇ ਵਰਗੇ ਚੇਟਕੀ ਤੇ ਤਾਂਤਿਕ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ 
ਬਣਾ ਲੈਣਾ; ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਬੂੱਧੀਮਤਾ ਦੀਆੰ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਵੇ” ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਿਉਂ ਤ ਈਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਂਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਉੱਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਝਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਜਾਣੀ 
ਕੀਤੇ ਕੈਮ ਦੀ ਲੜੀ ਐੈਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਐਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, 
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਲੀਮੁਲ ਅਕਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਗਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ੮ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਊ ਹੁਣ ਲਓ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ । 

ਚਮਕੌਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਰਾਇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:- 

“ਅਪਨੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਕਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਭੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ ਥਾ ਗੌਰ ਵੋਹ 

ਵਕਰੜਾ ਭੂਨੇਰ) ਯ' ਲਪੇਟ ਲੋਣ ਵਾਲ ਸੱਪ = ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ੮ਆਲੇ ਲਿਪਟ ੧ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਦ ਫੂਰ ਜੀ 
ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਢਾਭ ਤਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ੫੩ ਸੱਪ ਵਾਝੂ ਲ:ਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ £੩ਰ ਜਦ ਹੈ, ਤੈ 67 
ਦਥੇਖਦੀ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ਅਮਦ ਤਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹ ਵਗਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਤਰ ਤਾਂ ਚੇਗਿਆੜੇ ਸਨ, ਵਕਕਤੀ £ੜ ਲਏ ਪਰ ਜਵ੩ਦਾ 
ਤੂਪ ਮੁੱਤਰ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ਲਏਫਾਂ ਮਾਰਨ ਵਲੀ ਢਮਕਦੀ ਅਗਨ) ਟੂਪ-ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ? 
ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤ। । 



/1 ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੨) ਐਨ, ੩ 'ਇ 9੮, 

ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਪਨੇ ਕਾਮ ਪਤ ਬਦਸਤੂਰ ਤੁਲਾ ਹੂਆ ਥਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੜੇ ਬੇਠੇ ਕੇ ਮਰ 
ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ਼ ਕੀ ਉਮਰ ੧੪, ੧੫ ਸਾ ਬੀ ਬਾਪ ਕੇ ਪਾਸ 
ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਛਤਾ ਹੈ” 1 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਪਨੇ ਬੇਟੇ ਕੀ _ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਪਿਦਰੀ 
ਮਮਤਾ ਕਾ ਤੁਛ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੋਹ ਉਸ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਸੌਤ ਸੰਡ ਕੋ ਸਾਹਮਨੇ ਦੇਖਤਾ 
ਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਔਰ ਅਪਨੇ ਖੂਨ ਸੈ ਮੈਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਰਾ= 
ਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰੇ ਔਰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਭਾਈ ਕੇ ਖੂਨ: ਸੇ ਉਸ ਖਰ ਦਸਤਖਤ 
'ਕਰੂੰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਤਤਕਮੀਲ ਪਾਵੇ”? । (੯੪੩ ਹ੍ਰਾਕ ਸਫਾ ੧੯੨ 
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ.ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਢੀ ਸ਼ਹਾਦਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਦ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆਂ ? ਕੁਛਕੁ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਠ- 

“ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੋਨੋ ਪੁਤਰੋਂ ਕੀ ਝੀਰ੍ਹਗਤੀ ਪਾਨੈ ਕਾ ਸਮਾਚਾਰ : ਬੜੇ 
ਧੈਰਯ ਕੇ ਸਾਬ ਸੁਨਾ, ਇਸ ਖਬਰ ਕੋ ਸੁਨਕਰ ਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਭੀ ਵਿਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੂਏ, . ਉਨਕੇ 
ਮਾਥੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਭੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਨ ਕਾ ਤੇਜ, ਉਨਕਾ ਉਤਸਾਹ, ਬਚ“ ਉਨਕੀ 
ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਔਰ ਭੀ ਅਧਿਕ ਬੜ੍ਹ ਗਈ 1” (ਭਮਜੀਡਾਲ ੩੦ਮ, ਸਵ ੭5 

“(ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ) ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਖਬਰ ਮਿਲੀ 
ਵੋਹ “ਜਣ ਪੁਰਾ ਮੇ ਥੇ; ਇਨਕੀ ਆਂ੪ ਸੈ ਆਂਸੂ ਯਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਆਹ ਕਾ ਲਫਜ ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਲ”।_ [ਸਿਵ ਬਰਤ ਲਾਲ ਐਮ. ਏ., ਸਫਾ ੧੬੮ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ _ਜ਼ਨੀ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ _ਔਲਾਂਦ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, 
ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ:- 

“ਬੇਟੇ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਨੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੂੰਹੀ ਖਬਰ । ਜਾਨਾ. ਯਿਹ ਬਾਪ ਨੇ ਕੇ ਹੁਆ 
ਕਤਲ ਵੋ ਪਿਸਰ । ਸ਼ੁਕਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀਆ ਬਟ ਉਨਾਕੇ ਸ਼ਰ। ਔਰ ਅਰਜ਼ਕੀ ਕਿ 
ਬੈਦਹ ਪੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀ ਕਰ _ਨਜ਼ਰ । ਮੁਬ ਪਰ ਸੇ ਆਜ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਤ ਅਦਾ ਹਈ । 
ਬੇਦੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਧਰਮ ਕੀ ਖਾਂਤਰ ਫਿਦਾ ਹੂਈ ।? _ (ਜੇਹੇ ਤੇਗ, 

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਜਦ 'ਮਹਲਾ' ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਗ` ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ, ਦੀਵਾਨ 
ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾਂ ਦਿੱਸੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂੱਛ ਕੀਤੀ, ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਗਤ 
ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ:- 

“ਇਨ ਪੁਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੜ ਚਾਰ । 
ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ਏ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ”? । 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ `ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਘਣ੍ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇ ਬ ਨੂੰ 
_ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ- 

“ਚਿਹਾ ਲੁਦ ਕਿ ਚੂੰ ਬੱਚਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਚਾਰ / . 

< 



ਸਰ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੩) `_ਲੈਨ ੨। ੧] ੧੯, 

ਅਰਥ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । 
ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਲਈ ਮੌਤ ਤਕ ੫ੁਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰੀ ਦਨਾਈ, ਦੁਰੈਦੇਸ਼ੀ, ਮੁਆਮਲਾ 
ਫਹਿਮੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ : ਕਲਾ ਨਾਲ਼ ਅਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤ । ਤਕ ਲਗੇ ਰਹ 1 

ਜੇ _ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਚਾਉੰਦੇ ਤਦ ਦੋ ਸਾਹਿਬਵ਼ਾਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ 
ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੇਜਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਬਾ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਜੋ 
ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੇਤ 
ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । 

ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਗੁਰੁ ਜੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਹੌਣ 
ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਸੋ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ । ਦੇਲਤ ਰਾਇ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਵਾਯਤ 
ਲਿਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤੇ ਵੀਂਚਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੋਲ 
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਹੈ । 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਪਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ 
ਜੇ ਰਵਾਇਤ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਸ 
ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ “ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਉਂ' ਚੁਪਾਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਮਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਰੋਅਬ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ' ਹੰਦੀ,ਹਮਲਾਆਵਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ' 
ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਅਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਖੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਫ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇ ਮਗਰ ਕੋਈ 
ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਨ੍ਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ 
ਦੇ ਇਖਤਿਲਾਫ ਹਨ । ਦੌਲੜਰਾਇ ਵਾਲੀ ਰੁਫਾਇਤ ਅਪਣੇ 'ਮਾਪ ਵਿਚਿ ਸਭ >' ਵਧੇਰੇ 
ਅਗ਼ਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦਾ ਜਰਾਹ ਘੱਲਣੇ ਹੇਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੇਅਲ ਨਲ ਉਸਦਾ ਹੱਬ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ 
ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੂਲੋਂ ਲੁਕ ਜਾਏਗਾ । 

ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਨਕਲਪਤ ਜੋੜਾਂ ਹਨ ਯਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛੋ- 
ਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਨ । ਦੌਲਤਰਾਇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਾਰਨ ਯਾ ਇਸ ਵਰਗਾ ਫੋਂਈ 
ਦੋਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਇਸਦੇ ਮਗਰ ਹੈ 1 

_ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ_ਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੩੪ ) ਐਨ ੨। ਛੰਸੂ ੧੯, 

ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਵਯਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਕੌਣਕ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੜਤਾਲ ਰੋਚਰੀ 
ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੋਗ ਕਰਕੇ %”ਦ ਪੁਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ.। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ 
ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਪਾਹ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਖਪਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਹਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗਦਿਲੀ ਨਸ਼ਰ 
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਚੂਕਾ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਭੁੱਖੇ ਥਕੇ ਸਿਖ ਜੋ ਅਨੈਦਪ੍ਰੋਂ' ਤੇ ਹੋਰ ਗੜ੍ਾਂ 
ਤੋਂ “ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨ ਕੱਦੂਕੇ ਤਸੀਹੇ ਢੇਕੈ 
(ਦੇਖੋ ਸੈਲਕਮ ਸਵਾ ੭੨) ਪੋ ਘੋਰ ਅੱਤਸਾਚਾਰ ਵਰਤਾ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਜੇ ਅਪਣੈ 'ਗੀਤੇ ਵੁਲਮਾਂ ਤੋਂ 
ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਜੀਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ । ਇਹ -ਅਤਲਬ ਖਿਆਲ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੈਗ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ: ਮਾਲਵੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈ ਸਰੋ ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਰੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ̀ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਪਦਾ ਤਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ 
ਜਾਕੇ ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 
ਨੀਯਤ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਟੋਰ ਝਦਲੇ ਹਨ, ਔਟਗਜ਼ੇਬ “ਗੁਰੂ ਜੀ. ਨੂੰ ਨਾ 
ਛੇੜ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਮਰ ਦੁਕ' ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹੈ / ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜੋਗ ਵਿੱਚ; ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਰਬਾਦ ਲਾਲ, ਚਾਹੇ ਫੋਜੀ 
ਕਮਕ ਨਾਲੇ, ਚਾਹੇ ₹ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹੈਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ 
ਖਬਰਾਂ ! ਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤੈ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਫਰ. ਵਿਚ' ਸ਼ਾਹ ਤੇ ̀ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਮੋਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਸ਼ਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਗ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇਂ, 
ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚੋਰੀ ਅਪਣੇ ਆਦਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਮੇ । ਸੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੂੰਹ ਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ 
ਖਾ ਕੇ ਦਤ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਗੂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਝੇਦੋਸ਼ਿਆੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ.-;ਨੱਕ 
ਕੈਨ ਕੱਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਵਾਪਰਨਾ ਮੂਲੀ ਬਾੜਕੈ' ਕਿ 
ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾ ਦੈਂਡ ਦੇਵੇ । ਮੁਜਨਨ ਪਾੜਸ਼ਾਹਾਂ 
ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ €ਭੇ ਸੇ । ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇਂ ਇਕ ਸੂਬੈ ਨੂੰ ਕਿਸੈ ਲੂਲਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਬੀ । ਇਸ ਲਈ 
ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ' _ ਢਾ ਦੇਹਾਂਤ 
ਕਰਾ ਦੇਵੇਂ । ਓਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਢਾ ਆਖੀ #ਲੱਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ! ਦਾ ਲੋਭ ਭੀ. ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਨ 
ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਕਰਿ ਨਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾ ਵਕ ਮਗਰ ਫਲਿਆ ਨ ੧ ਹੈ, ਪਰ ਪਠ੍ਹਾਣ ਦੇ ਕਾਤਠਰਾਨਾ ' 
ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਅਹੈਂਮ ਹੈ ਤੈ ਕਿਸੈ ਗਹਿਰੀ ਸਾਲ਼੍ਸ਼. ਨਾਲ ਵਿਉਂੜਰਆ 
ਰੀਤ ਲਨ ਗਨ ਨਹੀਂ” ਸਕਦਾ । ਅਸੀ 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੫) ਸੈਨ ਕ। ਅੰਹੂ ੧੯. 

ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਦੀਆਂ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਕਾਉ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ 
ਨੂੰ ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ਼ਪਾਤ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀ । ਜਦੋਂ ਬੇਦਾ ਛਤ ਬਨੂੜ ਸੀ ਤੇ 

ਸਰਹਿੰਦ ਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ 
ਸ਼ਕ੍ਰਦਾਰ ਕੁਛ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ $ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਤ ਕਰਕੇ 
ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੱਸਣ 
ਲਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਬਣਕੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ ਗਿਆ । ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 
ਰਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੋਕਸ ਰਿਹਾ ! ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਾਹ ਘਤੀ ਚਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਗਈ ਤਾਂ 
ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਜੁੱਧ ਮਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨੱਸ ਤੁਰਿਆ ਜੋ ਬੈਂਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 
ਆਪਣ) ਭਾਂਜ ਹੋਈ ਸਮਝਕੇ ਨੱਸ ਤੁਰੇ । ਏਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆਂ ਬੀ, ਬੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਲੀਆ ਤੇ ਲੂਟੇਰਿਆੰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਛੇੜਾਂ ਨੱਸ ਬੀ ਤੁਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੋਲੇ ਮੰਬੈਲਾਂ ਦੀ ਤੁਦੀ ਤੇ 
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਗਿਆ । ਸੋ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ 'ਵਿਸਾਹ ਕੇ 
ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ” ਬੀ ਫਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦ! ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੈ ਵਰੇ ਖੋਜ ਦੀ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ 
_ਕਿ ਇਹ ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਗ ਪਵੇ । ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਡਿਉਢੀ 
ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤੇਤ ੫੮ ਵਰ੍ਹੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਗਾ ਤੇ ੧੮ਢ੮ ਈ: ਵਿੱਚ ੪੧੦੭੩ ੦ (01001 
&1੬੩੪0੧੦ 6੪70॥€7"', ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਗਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਵ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ । ਜਿਵੇ” 

ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਖ਼ਲ ₹) ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਯਾ ਕਬਰ ਵਿਚ ਹਾਬੀ 
ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ । 
ਪਰ “ਫੱਰਹਤੁਨਾਜ਼ਰੀਨ” ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਫਿਸ਼ ਮਦੂਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ 
ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ “ਅਹਵਾਲੇ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ? ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ 
ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ । 
ਅਰਥਾਤ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਨਪਤਿ ਵਿਸਹ ਘ੩ ਲਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਇਸੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਢਾ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਪਣਾ “ਦਕਮੇ ਕਤਲ? 
ਸੀ ਪਰ_ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ. ਹੁਕਮ 'ਜੁਰਮਾਲਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਇਥੋਂ 
ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਦਾਹਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ-ੈ, ਪਰ ਜਦ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ 
'ਤੁਜ਼ਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ? ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਕਤਲ ਦਾ 
ਦੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਨਿਕਲ ਆਇਆ । ਉਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਜਹਾਂਗੰਟ ਦਾ 
ਤਅੱਸਬ ਤੇ ਏ-ਇਨਸਾਫੀ ਬੀ ਪਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਕ.ਇਰਤਾ ਭਰੇ ਤੇ 
ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਟੈ ਬਿਸ ਕਰ 
ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ. ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ । ਥਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਲ ਵੇ ਦਲ ਚ 
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿੰਨੀ ਬਾਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈ ਖ਼ੋਜਕਾਂ ਦੀ 



ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੬) ਐਲ ੨ । ਅੱਸੂ ੧੯. 

ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ਼ ਗੁਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ । 

_____ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ 
ਪੋਥੀ ਤੇ ਪਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ “ਚਤਰਜੁਗ਼ੀ? ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨ 

ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸਾਹਪਾਤੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣ ਨੂੰ “ਸਹ੍ਹੇਦੀ 

ਪਠਾਣਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਣ ਸਰਵਿੰਦ 

ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਥੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਾਸ ਰੁਰ੍ਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੂਚਦਾ ਹੈ, _ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ 

ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

੩ੋ' ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ? ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਆਲ ਵਿਚ ਖਾਕੇ ਯਾ 

ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਤੰ ਬੁਠਾ ਸ'ਬਤ ਹੋ ਹਿ।ਆ । ਪਠਾਣ 

ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸਾਹ-ਪਾਪਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਲੀਓ' ਪਤਾ ਲੈਕੇ ਟੁਰਦਾ 

` ਹੈ। ਕਾਤਲ ਦੇ ਇਸ ਜਤਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਠੰਢੇ ਦਿਲ 

ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਗਲ ਹੈਸੀ ਤੇ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਇਹ ਇਕ ਸਾਂ਼ਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਓਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ 

ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਉਸ ਸਾਜ਼ਸ ਦੇ ਮਨਤੇੱਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਟਿੰਦਾਂ 

( ਏਜੈਫ ) ਹੈ । 

ਇਹ ਪਠਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ; ਇਸ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਬਾਰੀ ਪਠਾਣ ਸੀ । ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਦੇਸਦਾ' 

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਇੰਦੀਏ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਂਢੇ ਤ7ਲੀ ਬਖਸ਼ ਫਿਕਾਣੇ 

ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੋਣਾ ਚਾ$ਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਦੈੜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਨਾਪਤ 

ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੂਜਬ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾਉ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਇਤਬਾਰੀ 

ਦੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੋ ਜਾਣੋਂ _ਠੋਕ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ । ਸੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਗਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਣ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰੀ 
ਸੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ 

ਤੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਤਰਾਨੇ ਤੋ ਵਧੇਰੇ 
ਖੌਫ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਅਸ ਵਿਹ ਨੋਟ ਮਾਰਚ < ੯੩੩ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਲੋ" ਇਸ ਨਕ" ਵਹ ਨੂੰ ਜੀ 
ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਊਸ ਤੋਂ ਮਗ?" ਲਿਖ ਚ:ਏ ੯ਥਾਂ ਵਿਚ ਇ਼ਿਸੇ ਵੀਉ (ਨ ਕਤਾ ਖਿਆਲ) ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ _ਲੁਂਕਢਰਾਂ 
'ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਣ ਗੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ' ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀ' ਅਗਲੀ ਪਸੇਗਲੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਹ!, ਆਸ ਹੈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਸ੩ ਖੇਜੀ ਬੀ 
ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਯਭਨ ਕਰੋਨਗੇ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪਰਤਾਘ ਸਰਜ । (੬੩੧੭) _ਐਨ ੨। ਅੱਸੂ ੧੯, 

ਸੁਪਤਿ ਰਾਂਤਿ ਬੀਤੀ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਤੀ/ਲਿਖੀ ਖਾਲਸੇ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਤੀ।ਸ਼ਾਹੁ ਨ 
ਬਹਾਦਰ ਢਿਗ ਸੁਧ ਪਣੀ,ਹੁਤੋ ਨਿਕਟ ਉਤ" ਖੋਲਤਿ ਪਠੀ॥੧੪॥-ਇਹ 
ਕਯਾ ਭਯੋ-ਰਹਜੋ ਬਿਸਮਾਇ। ਤੁਰਤ ਜਰਾਹਨ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇ । ਕਰਿ 
ਤਾਗੀਦ ਦਏ ਹਯ ਬਲੀ/ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਹੁ ਜ਼ਖਮ ਬਿਧਿ ਭਲੀ॥੧੫॥ਤੁਰੈਗ 

ਤਿ ਸੋ ਚਲਿ ਆਏ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਖੋਲਿ ਜ਼ਖਮ 
ਕੋ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਹੇਰਾ । ਸ਼ੁਭ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ॥ ੧੬॥ ਪੀਛੋ ਸ਼ਾਹ 
ਲਿਖਜੋ ਪਰਵਾਨ । ਤਿਨ ਖ਼ਾਂਨਨ ਪਰ ਕਪਜੋ ਮਹਾਨਾ । “ਜੇ ਰਾਵਰ ਕੀ 
ਆਇਸੁ ਪਾਉ'। ਇਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਹਾਥ ਕਟਾਉ' ॥ ੧੭॥ ਕੈ ਨੌਂਕਾਂ ਕੇ 
ਬੀਚ ਚਢਾਊ।ਜਲ ਰੌਭੀਰ ਮਹਿਂ ਸਭਿਨਿ ਡੁਬਾਊ?।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਯੋ 
ਪਠਵਾਯੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤਿ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਲਾਯੋ॥ ੧੮॥ ਪਇਹ ਸਭਿ ਕਾਰ 
ਹਮਹੁਂ ਕਜ਼ਵਾਈ । ਤਿਲ ਭਰ ਦੋਸ਼-ਨ ਇਨਹੁਂ ਕਦਾਈ”। ਲਿਖ ਉੱਤਰ 
ਭੇਜਕੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਜਹਿਂ ਕ।ਹ ਪਸਰਜੋ ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੯॥ ̀ ਸ਼ਤਿ- 
ਗੁਰ ਖੋਟਨਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਧੀਰ ਧਰਿ ਭਾਰੀ । ਹੂਤੇ 
ਜਰਾਹ ਸਮਤਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ।ਕਰਿ ਉਪਚਾਰ ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਹੀ॥ ੨੦॥ ਐਸੋ 
ਮੱਲ੍ਹਮ ਕਰਯੋ ਲਗਾਯੋ। ਤੂਰਨ ਜ਼ਖਮ ਸਲ ਹਰੈ ਆਯੋ। ਪੰੰਦਰਹਿ ਦਿਵ- 
,ਸਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨੀਕਾ। ਮੱਜਨ ਕਰਿਵਾਯੋ ਗੁਰ ਜੀ ਕਾ॥ ੨੧॥ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਨਈ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਬੈਸੇ। ਦਯੋ ਦਰਸ ਬਰ ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ। ਅਖਿਲ ਖਾਲਸਾ 
ਢਚਲਿ ਕਰਿਆਯੋ।ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਅਨੰਦ ਕੋ ਪਾਯੋ॥੨੨॥ਅਖਿਲਲੋਕਸਨਿ 
ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਨੀਕੇ । ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਪੁੰਜ ਪੁਤੁ ਜੀ ਕੇ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕੈ 
ਕਰਿਵਾਯੋ। ਉਤਸਵ ਦੀਰਘ ਸਭਿ ਮਹਿ ਛਾਯੋ ॥੨੩॥ ਦਰਬ ਬਿੰਦ ਸਿਰ- 

_ ਪਾਉ ਬਿਸਾਲੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਯੋ ਲਯਾਏ ਤਤਕਾਲੋ । ਬਖਸ਼ੇ ਤਬਹਿ ਜਰਾ- 
ਹਨਿ ਤਾਈਂ । ਲੋ ਕਰਿ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਰਖਾਈ ॥ ੨੪॥ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਨ 
ਕਰਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਸ਼ਰ੍ਯ ਕਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਵਿਗ ਚਾਲੇ । ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਸੁਧ 
ਅਖਿਲ ਸੁਨਾਈ । ਧਨ ਗਨ ਦੀਨਸਿ ਹਮਾਂ ਹਰਖਾਈ”॥ ੨੫ ॥ ਪਨ 
ਗਮਨੇ ਢਿੱਲੀ ਸੁ ਜਰਾਹੂ । ਕਹਯੋ ਸੁਜਸ ਸਗਰੋ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੂ । ਇਮ ਸਤਿ- 
ਗੂਰ ਦ੍ਰੇਗੇ ਸਵਧਾਨਾ। ਦਿਨ ਖੋੜਸਮੋਂ ਚਵੜੋ ਜਹਾਨਾ ॥ ੨੬॥ ਹਭੀ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸੇ। ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈ' ਕਬੇਰ ਬਰ ਜੈਸੇ । ਨਵ ਟੈਕਨ ਕੇ 
“ਉਧਰ(ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ)/(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ)ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਟੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ' ਪਾ:-ਦੀਨਸ਼ਾਹ। 



ਨ। ੧੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਕ । (੬੩੧੮) ____ ਸੈਲ ੨। ਮੂ ੧੯, _ 

ਧਨਖ ਬਿਸਾਂਲੇ । । ਆਨੌਂ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੨੭ ॥ ਹੇਰਤਿ ਗੁਰੂ 
ਹਰ੪ ਕੋ ਪਾਯੋ । ਦੀਰ੫ ਦਰਬ ਦਿਨਾਮ ਦਿਵਾਯੋ । ਸਰਬ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਤ 
ਨਿਕਟ ਰਖਾਵਤਿ । ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਦੋਦਨ _ਚਰਜਚ਼ਾਵਤਿ ॥ ੨੮ ॥ ਤਿਨ 
ਮਹਿ ਵਨ ਸਰਾਸਨ” ਧਰੇ । ਦਿਢ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਖਤਿ ਬਰ ਕਰੇ। ਕਾਤ= 
ਮਾਸ ਅਮਾਵਸ਼ ਨਨਸ ਮਹਿਂ । ਦੀਪ ਮਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਿਸ ਕਿਸ ਮੂ 
॥੨੯ ॥ ਪਿੱਤ ਸਨੋਹ ਜਲਾਇ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਿਬਧ ਬਿਧਿਨ ਘਰ ਦੀਪਕ 
ਮਾਲਾ।ਗਰੂ ਸਦਨ ਕੋ ਝ੨ਂ ਵਿਸ਼ਿ ਜੋਤਿਭਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਮਨਹੁ ਉਦੋ'= 
॥ ੩੦ ॥ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿਵਾਇ ਈਤਾਏ। ਉਤਸਵ ਰਢਯੋ ਅਨੰਦ ਸਮ- 
ਦਾਏ । ਬਿਤਜੋ ਸੁ ਵਿਨ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ” ਬਿਤਾਈ । ਜਮਦ=ੀਅ ਉਦਤਨੋ 
ਗ੍ਰਹਰਾਈ"” ॥੩੧॥ ਸੁਦਰ ੩ਬੂ ਇਕ ਲਗਵਾਯੋ । ਬੀਢ ਦਢੋਬੇ ̀ ਸਥਿਤ 
ਸੁਹਾਯੋ । ਢਹੌ ਵਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਕਨਾਤ ਭਨਵਾਈ , ਰੋਗ ਰੋਗ ਫਰਸ਼ ਛਿਤ 
ਛਾਈ ॥੩੨॥ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ ਤਿਸ ਜਾਇ । ਰੱਛਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਇ। 
“ਜਾਮ ਏਕ ਲਗਿ ਿਰੀਯਹ ਖਰੇ" । ਅੰਤਰ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਵਸ਼ ਕੌ ਕਰੇ? 
॥ ੩੩॥ ਇਮ ਕਰਿਕੈ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤਕਰਾਈ ॥ ਆਪ ਸਬਿਰ ਕੇਂ ਬੀਚ 
ਗੁਸਾਂਈਂ।ਭਿਸ ਛਿਨ ਦਮਕਯੋ ਮੰਹਦ ਅਕਾਸ਼ਾ।ਪਿਖਿਯਤਿ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲ 
ਪ੍ਰਕਾਂਸ਼ਾ ॥ ੩੪ ॥ ਦੋਇ ਪੁਰਖ ਉਤਰੇ ਤਰ ਆਏ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਸਾਦਰ ਕਹ ਕਰਿ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰੇ । ਕੁਸ਼ਲ ਅਖਿਲ 
ਕੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥੩੫॥ ਤਿਨਹੁੰ ਪੱ'ਤ੍ਰਕਾ ਦਈ ਨਿਕਾਸਿ। ਗ੍ਹਣਾ ਕਰੀ 
ਕਰ ਮਾਂਹਿ ਹੁਲਾਸ । ਤਤਛਿਨ ਖੋਲਿਂ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਹੇਰੇ । ਅਮਰਾਵਤੀ 
ਬਰਣ੬ ਜਿਸ ̀  ਕੇਰੇ ॥੩੬॥ ਪੜਿ ਕਰਿ ਸਮੁੜੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤੈਤ । ਤਿਨ ਸਨ 
ਬਾਤ ਕਰੀ ਭਗਵੇਤ । ਪਪ੍ਰਕੁ ਜੀ ! ਅਬਿ ਬੈ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਥਾਰੋ । ਕਾਰਜ ਇਹਾਂ 
ਲੀਨ ਕਰਿ ਸਾਰੋ ॥੩੭॥ ਜੋਕਰਿ ਰਹਿਬੋ ਚਹਹੁ ਡ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਰਹਹੁ ਧਰਾ- 
ਤਲ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲਾ? । ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਕਹਜੋ । ਆਗੇ ਕਰ: 
ਜਥਾ ਚਿਤ ਚਹਜੋ ॥ ੩੮॥ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। । ਤਿਸ ਪਿਤ 
ਦੇਵੇਂ ਧਨੂਖ । “ਏਕਮ । ਦਯਮਦ੍ਰਿਤਨ=ਕਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ । ਯਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈ ਭੈਣ ਯਮੁਨ' 
ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੈਣ ਦੇ ਘਰ 'ਾ' 
ਖਾਣਾ ਵਿਹਤ ਹੋ ਗਿਆ । “ਭਾਈ ਦੂਜ? ਏਸੇ ਨੂੰ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ, ੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕ' 
ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਰਾ ਛੂਛ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਬੁਰਜ 1 
“ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ । ਓੰਸੂਰਗ ਦੇ ਅੱਖਰ । 



੧] ਟੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੧੯) ਐਨ ੨। ਅੱਸੂ ੨੮. 

ਕੋ ਹੋ ਪੁੱਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾਰੀ । ਪੰਥ ਬ ਖਾਟ੧੩ 

ਉਤਪਤਿ ̀ ਗਾਰੀ" ॥ ੩੯ ॥ ਸੂਧਾ ਮਾਰਗ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਕਰਤਾਂ ਪੁਰ< 

ਭਜਨ ਨਿਸਤਾਰਾ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧ ਭਟ ਭਾਰੇਦੁਸ਼ਟ ਅਨਿਸ਼ਟੀ 
ਚਨਿ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ॥੪੦॥ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਨ ਸੈਗ ਉਚਾਰੀ । “79 2 
ਕਫੀ ਅੱਗ ਹੀ ਤਯਾਰੀ । ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਜੈਸੇ । ਸਿਰ ਪਰ 
ਧਰਿ ਹਮ ਮਾਨਹਿੰ ਤੈਸੇ! ॥ ੪੨॥ ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਲੋ ! 
ਨਭ ਕੇ ਮਗ ਹੀ ਤੁਰਨ ਚਲੋਂ । ਏਕ ਜਾਮ ਲਗਿ। ਰਹੇ ਵਿਕੌਤ । ਨਿਕਜੇ 
ਵਹਿਰ ਬਹੁਰ ਭਗਵੈਤ ॥ ੪੨॥ ਬਦਨ ਪੂਫਲਿਤ ਕਮਲ ਸਮਾ:”' । 
ਪਦਮ ਪਾਂਖਰੀ ਰਿ ਮਹਾਨਾ । ਰਿਦੇ ਅਨੰੰਢਤਿ ਦਗਨ ਚਗੂਨੇ । ਬੋਂਸੇ 

ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਦਤਿ ਦੂਨੋ 1੪੩. ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਕਿੰਬੇ ਬੇ ਉਤਰ ਸਨ 
ਪਾਤੀ ਅਕਾਨ ਪਰਖ ਪਠਨ1” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਸ ਉਨੀਸਮੈ ਅੰਸੂ ' ॥ ਬੇ 

੨੦, [ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦੇ ਤੋਪੇ ਟੇ । ਜੱਗ ਕੀੜਾ ]। 
ਦੋਹਚਾ ॥ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਦਰਹਿ ਦੈ ਉਮਰਾਵ ਬੁਲਗੰਏ। ਜ਼ਖਮ ਲਰੇ। 
ਸੁਧਿ ਲੇਨਿ ਹਹਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੀਰ ਪਠਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕੁੰਚਰ ਪ੍ਟ 
ਅਰੂਵਿ ਤਤਕਾਲੋ।ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪੰਥ ਮਹਿ ਚਾਲੋ।ਕੇਤਿਕ_ ਜ਼ਮੂੰ ਸੈ੮! 
ਮਹਿ ਆਈ ।=ਦਰਸਹਿੰਗੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੁਦ ਪਾਈ-॥ ੨॥ ਅਸਵਾਂਰੀ ਤੇ 
ਤੁਰਨ ਆਏ।ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਰਪਹੁੰਚਿ ਸਮੁਦਾਏ।ਉਚਿਤ ਸਥਲ ਪਿਖਿਕੈ 
ਤਫ ਸਲਿਤਾ । ਉਤਰਿ ਪਰੇ ਵੇਖੰਤਿ ਜਲ ਚਲਤਾ ॥ ੩ ॥ ਸਿਵਰ ਕਰਨੋ 
ਸੁਧ ਤਬਹਿ ਪਠਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਅਰਜ਼ ਸੁਨਾਈ । “ਸ਼ਾਹ 
ਪਠਾਏ ਜੁਗ ਉਮਰਾਂਵ । ਸੁੰਧ ਲੈਬੇ ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਵ”॥ ੪ ॥ ਸੁਨਿਕੈ 
ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਅਰ ਖਾਨਾ। ਕਰੇ ਪਠਾਵਨ ਬਾਂਛਤਿ ਠਾਨਾਂ। ਸਕਿ ਲੇਂ 
ਕਰ ਅਚਵਜਯੋ ਮਨ ਭਾਏ। ਥਿਰ ਹੁਇ ਸ਼੍ਰਮਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਹਾਏ”] ॥ ੫ ॥ 
ਵਰ ਦੁਪੰਹਰਾ ਭੇਂ ਸਵਧਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਠਜੋ ਦੂਤ ਅਗਵਾਨਾ । ਜਮ 
ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਤਥਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੈਗ ਭਲੋ ਨਰ ਕਰਿ ਸਮੂਦਾਏ॥੬॥ਆਰੇ' 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋ । ਰੈਗਾਂ ਚੋਗ ਫਰਸ਼ ਡਸਵਾਯੋ । ਥਿਰਕੋ ਖਾਲਸ 
ਸ਼ਸਤੁ ਸੁਹਾਏ। ਤੁਪਕ ਧਨੁਖ ਅਰੁ ਸਿਪਰ ਲਗਾਏ ॥ ੭ ॥ ਦੇਖ ਦੂਹ ਹੀ 

“ਉਤਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਤੁਸਾਂ ਨੇ) ਭਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । “ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਥਕਾਨ ਲਾਂਹੇਆ , 
#ਂਘ:=ਪੂਨੇ । `1ਪਾ:=ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਬਾਤ । _ਤਪਾਂ--ਬਿਰ ਹੋਇਸਿ ਤਹਿ ਨਿਸਾ ਬਿਨਦ ! 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੬੩੨੦ ) ਐਲ ੨ । ਲੱ ੨੦. _ 

ਤੇ ਉਮਰਾਉ । ਝੁਕੇਂ ਸਲਾਮ ਕੀਨਿ ਅਗਵਾਊ । ਸਨਮਾਨਤਿ ਲੇ ਨਾਮ 
ਬੁਲਾਏ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾ ॥੮॥ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਅਰਜ਼ 
ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਹਜ਼ਰਤ ਪਠੇ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰੀ । ਲੋਨਿ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਸੁਧਿ ਹਮ 
ਅਆਏ। ਭਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਨਿ ਆਪ ਨਹਾਏ ॥੯॥ਸ਼ਾਹੁ ਸਦਿੰਤ ਭਯੋ ਸੁਧ ਪਾਈ। 
-ਇਹ ਮੂਵਨ ਕਯਾ ਕੀਨ ਖੁਟਾਈ-। ਸਭਿ ਪਠਾਨ ਸੈਗੀ ਬੁਲਵਾਏ । 
ਦੇ ਸਜ਼ਾਇ ਕੋ ਸੋ ਬੁਝਵਾਏ" ॥ ੧੦॥ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਮਹਾਨ _ਬਖਾਨੀ । 
-ਅਪਰ ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਸੁਧਿ ਹਮ ਜਾਨੀ। ਲਰਕਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਨਜਾਨਾਂ। 
ਕਿਯਬਦਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਨਾ-”॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰ- 
ਮਾਯੋ । ਭਯੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਮ ਭਾਯੋ । ਹ੍ਰੈ ਨ ਸਕਹਿ ਕੁਛ ਹੁਕਮ 
ਬਿਹੀਨਾ। ਨਰਨ ਬਿਖੈ ਆਪਹਿ ਕਿਤ ਕੀਨਾ” ॥ ੧੨॥ ਕਹਹੁ ਸ਼ਾਹੁ ਸਨ 
-ਹਮ ਸੁਖ ਹੋਵਾ । ਘਾਵ ਮਿਲਜੋ ਸੈਕਟ ਨਹਿ ਜੋਵਾ-?। ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾ- 
ਲਾ੫ ਬਿਤਾਇ। ਦੋ ਘਟਿਕਾ ਦਿਨ ਰਹਜੋ ਸੁਆਇ॥੧੩॥ਸ਼ਸਤ੍ੁ ਸਮੀਪ 
ਸਮੂਹ ਸੁਹਾਏ । ਬੀਚ ਸਰਾਸਨ ਦੋਇ ਟਿਕਾਏ। ਤਿਨ ਪਰ ਢ੍ਰਿਸ਼ਟਿ 
ਗਈ ਉਮਰਾਵਨਿ । ਪਿਥੈ' ਦਰਾਜ਼ ਭਏ ਬਿਸਮਾਵਨ ॥੧੪॥-ਦੌੜੀ ਪਾਟੀ 

ਬਡੇ ਕਠੋਰ” । ਇਨ ਐੱਚਨ ਕੋ ਕਿਸ ਮਹਿੰ ਜ਼ੋਰ। ਮਹਾਂ ਮੁਸ਼ਟ ਜੁਗ ਗੋਸ਼ੇ 
ਕਠਨੈ । ਤੈਸੇ ਪਨਚਿ ਸਿਲੇ ਸਮ ਗਠਨੰ” ॥ ੧੫॥ ਇਹ ਗੁਰ ਪੀਰ ਦਾਵ 
ਕਰਿ ਨਾਨਾ।ਰਖਹਿ ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕਨ ਨਾਨਾ ਸਮਰਥ ਲਖੰਟਂ, ਮਾਨ ਹੈ' 
ਆਨ । ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਅਨਿਕ ਮਹਾਨ ॥੧੬॥। ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਹ ਕੁਦੇਡ 
ਬਡ ਭਾਰੇ।ਨਰ ਐਂਚਹਿ ਬਲ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰੇ। ਜੋ ਫਰੇਸ਼ਤੇ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਸੋ ਥੈਂਚਹਿ ਜਿਨ ਓਜ ਕਰਾਲਾ ॥ ੧੭॥ ਮਾਨੁਖ ਕੌਨ ਆਜ ਜਗ 
ਸਾਰੇ । ਧਨਖ ਐਂਚਿ ਇਨ ਤੇ ਸਰ ਮਾਰੇ-। ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਚਿਤ ਬਿਖੇ 
ਬਿਚਾਰਤਿ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਤਰਕ ਉਠਾਰਤਿ ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਤਰਕਤਿ ਉਮਰਾਵਨ ਲਖਿ ਖਾਮੀਂ-ਹਮ ਕੋ ਜਾਨਹਿਂ ਦੈਭ 
ਕਮਾਵਹਿੰ। ਹੇਤੁ ਦਿਖਾਵਨ ਧਨਖ ਟਿਕਾਵਦਿੰ ॥੧੯॥ ਇਿਹ ਰਣ ਮਹਿੰ= 
ਪਹੁੰਦੇ ਨਹਿ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਚਮਕੌਰ ਜੁ ਘਾਏ। ਦਸ ਦਸ ਮਹਿ ਕੋ 
ਸਜ਼ਾ ਦਾ (ਛਰ ਦੇਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 
ਨ । "ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਵੜਕੇ) ਆਪੇ ਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ₹ੜੀ ਚੌੜੀ 
ਪਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰੜੇਂ ਹਨ । “ਤੈਸੇ ਹੀਂ ਚਿੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਗਠੇਂ ਹੋਏ । “ਉਮਰਾਵਾਂ ( ਦੇ ਦਿਲ) 
ਦਾ ਖੋਟ ਲਖ ਕੇਂ । “ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾੜੇ ਜੈਗਾਂ ਵਿਚ । 
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ਤੀਰ ਨਿਕਾਸ, ਸ਼ੱਤ ਬਿੰਦ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ਨਾਸ਼ਾ ॥੨੦॥ ਇਨ ਕੌ ਨਿਜ 

ਬਲ ਚਹਿਯ ਦਿਖਾਵੈਨਿ। ਨਤੁ ਬਲ ਅਪਰਨ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨ”-।ਇੱ- 

ਤਯਾਦਿਕ ਬਿਚਾਰਿ ਗੁਰ ਉਰ ਮਹਿੰ। ਦੋਨਹੁੰ ਧਨੂਖ ਉਠਾਏ ਕਰ ਮਹਿੰ॥ 

੨੧॥ ਢੋਨਹੁੰ ਮੁਸ਼ਟ ਹਾਥ ਇਕ ਧਰੀ। ਦੌਨ ਪਨਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਧਰੀ। 

ਬਲ ਤੇ ਐਂਝੀ ਕੋਣ ਨਿਵਾਏ। ਚਾਂ੫ ਪ੍ਰਚੇਡ ਖਿਚੇ ਚਿਰੜਾਏ ॥ ੨੨॥ 

ਥੈਂਚਿ ਖੈਂਚਿ ਇਕ ਦੇ ਦੈ ਬਾਲ" । ਸਭਿਨਿ ਦਿਖਾਏ ਕਰਤਿ ਉਤਾਲੋ । 

ਲਗਜ਼ੋ ਬਡੋ ਬਲ ਐੱਚਤ ਧਨ ਕੋ । ਨਹਿ ਬਚਾਵ ਕਿਯ ਘਾਵੇਂ ਜੁ 

ਤਨ ਕੋ॥੨੩॥ ਲਗੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਪੇ ਤੁਟਿ ਗਏ। ਰੁਧਰ ਨਿਕਾਸ ਪਟ ਭੀਜਤ 

_ਭਏ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਭੀ ਘਾਵ ਬਡੋਰਾਂ । ਭਯੋ ਤੁਰਤ ਹੀ ਤਨ ਮਹਿ ਹੇਰਾਂ । 

॥ ੨੪॥ ਬਿਸਮਤਿ ਮਨ ਕਿਯੋ ਹਾਹਾਕਾਰਾਂ । “ਕਹਾਂ ਭਯੋ” ਕਹਿ ਸਕਲ 

ਨਿਹਾਰਾ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਉਮਰਾਵਨ ਭਾਖਾ । “ਸ਼੍ਰੀ ਪੂੁ ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਇਹ 

ਕਾਂਖਾੰ ॥੨੫॥ ਦੇ ਸਿਰੁਪਾਉ ਬਿਦਾਂ ਤਬਿ ਕਰੇ । ਸੈਧਯਾ ਭਈ ਦੀਪ ਤਬਿ 

ਜਰੇ । ਜਮਦੁਤੀਆ ਸਸਿ ਦਿਨ” ਤਬਿ ਹੋਤ। ਬਡੇ ਜਤਨ ਤੇ ਬੈਧਨ ਕਿਤੇ 

॥੨੬॥ ਰਾਤਿ ਬਿਤੀਤ ਪਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਦਿਵਸ ਤੀਜ ਆਇਸ ਵੁਰ- 
ਮਾਈ। 'ਲੋਹੁ ਪੰਚ ਸੈ ਕੌਸ਼ ਰਜਤਪਣ । ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਰਸਦ ਖਰੀ- 

ਦਨ ॥੨੭॥ ਇਕ ਸੌ ਕੋ ਚੈਦਨ ਅਨਵਾਵਹੁ । ਗਮਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੋਜ ਸਭਿ 

ਲਯਾਵਹੁ । ਮਾਨਹੁ ਬਚਨ,ਕਰਹੁ ਨਹੀਂ ਟਾਰਾ । ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਭਜੋ ਕਰ- 
ਤਾਰਾ ॥੨੮॥ ਕਰਹੁ ਆਜ ਤੋ ਤਯਾਰ ਅਹਾਰਾ।ਪ੍ਰਾਤ ਚਤੁਰਬੀ ਹੈ ਬੁਧਿ- 

ਵਾਰਾ। ਦਿਹੁ ਸਭਿ ਕੋ ਭੋਜਨ ਮਨ ਭਾਯੋ।ਉਦਮ ਕਰਹੁ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਯੋ' 

॥ ੨੯॥ ਅਪਰ ਦਰਬ ਘਿ੍ਤ ਹਿਤ ਮਿਸ਼ਣਾਨਾ। ਮੇਵਾ ਚੂਨ ਸੁਪੈਦਾ ਆਨਾ । 

ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਨਰ ਘਨੰ । ਬਾਸੁਰ ਅਰੁ ਸਗਰੀ ਨਿਸ ਬਨੇ ॥ ੩੦ ॥ 
ਪੂਪ ਪੁਰਿਕਾ ਚਵਹਿਂ ਕਰਾਹੇ । ਕਰਿ ਤਿਆਰ ਧਰਿ ਕੋਸ਼ਠ ਮਾਂਹੇ । ਬਨੌਂ 

ਕਦੌਰੀ ਬਰੇ ਪਕੌਰੇ । ਭਾਰਿ ਮਸਾਲੇ ਧਿ ਮਹਿ ਬੋਰੇ ॥ ੩੧ ॥ਬਿਲਮ ਨ 

ਕਰਹੁ ਧਾਇ ਸਭਿ ਜਾਵਹੁ । ਪਰਿ ਤੋ ਸੋਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵਹੁ” ।_ਦਯਾ# 
੧ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਡਾ) ਵਲ ਦੱਸਣਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ 
ਕਿ ਛਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਦੇ ਬਨੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । [ਬਲ=ਤਾਕਤ । ਬਲ=ਵਲ,ਕਲ ਨਾਮ ਹੈ ਛਲ 

ਦਾ, ਬਨਾਵਟ] । “ਇਕ ਦੇ ਬਾਲੈ ਦਿਤੇ । ਸੋਮਵਾਰ । #ਪਿਛੇ ਅੰ ੧੪ ਦੇ ਅੰਕ ੪੬ ਦੇ 

ਫੁਫ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਟੂ ਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਉਸੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਢਿਚ ਇਥੇ 

ਪਾਠ “ਜੋਧਾ ਸੰਘ) ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਸੈਨ < ਅੰ ੨੪ ਅੰਕ ੧੨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ) । 



ਗ੍ਰੋ ਦਰ ੫ੜ੫ £ਰਜ। ____(੬੩੧੨) ਆਠ ੨ । ੧੧ ੨੧, 

ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨਿ।ਆਦਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਭਿਗੁਨਿ ਗੁਨਿ'॥੩੨॥ 
ਲੋ ਗਨ ਧਨ ਕੌ ਨਗਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਰਸਦ ਖਰੀਦਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਖੈਧਿ 
)ਣ ਪੋਰੀਨ” ਉਠਾਇ। ਦੀਨਸਿ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪੁਚਾਇ ॥ ੩੩॥ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਕਰਾਹੇ ਢਦੇ ਚਢਾਈ । ਲਗਿ ਪਕਵਾਨ ਹੋਨਿ ਸਮੂਦਾਈ। ਕਰਿ ਸਾਨ 
ਸਚ ਤੇ ਸਭਿ ਲਕਾਇ। ਕਰਹਿ ਤਜਾਰ ਕੋ ਧਰਹਿੰ ਟਿਕਾਇ॥ ੩੪ ॥ ਢਿਤ 
ਸੰਚੰਤ ਸਭਿ ਕੈ ਹੁਇ ਰਹੇ।-ਗੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੋ ਲਹੇ । ਕੌ ਵਾਲੀ ਅਬਿ 
/ਦਹਾਂ ਹਮਾਰੋ । ਕਿਸਕੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰੋ-॥ ੩੫ ॥ ਸ਼੍ਵਤ ਸ਼ੋ 
ਘਾਵ ਜੁ ਗੁਰ ਤਨ ਮੈਂ । ਪਿਖਹਿ ਬਿਖਾਦਮਾਨ ਹੁਇ ਮਨ ਮੈਂ ।ਪਾਣੀ ਬਧ 
ਕਰਹਿ ਉਪਚਾਗਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਜੁਗਮ ਚਵਰ ਕੋ ਧਾਰਿ॥ ੩੬॥ ਦਿਵਸ ਤੀਜ 
ਕੌ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਯੋ । ਪੁਨ ਨਿਸ ਮਹਿ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਯੋ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ 
ਮਿਲਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਯਾਂ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋੜਿ ਲਗਿ ਪੁੰਜ ਕਰਾਯਾ ॥ ੩੭ ॥ ਸਬਿ- 
ਹਿਨਿ ਕੀਨੋ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ।ਤਿਸ ਛਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਚਾਰੋਂ 
ਸ਼ਰਣ ਜੁ ਆਸ੍ਰਮ ਚਾੜ਼ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਇਿਕ ਵਾਰ ॥ ੩੮ ॥ ਕਰਹੁ 
:੩ਾਰਨਿ ਦੇਹੁ ਬਿਠਾਇ। ਦੇਰ ਨ ਕੀਜੈ ਅਸਨ ਅਚਾਇਾ। ਸੁਨਿ ਗੁਰ 
੨੫ਮ ਪੁੰਜ ਨਰ ਧਾਏ। ਜਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨਾਏ ॥੩੯॥ “ਅਚਨ 
'ਅਹਾਂਰ` ਜੱਗ ਕੋ ਆਵਹੁ । ਲਖਹ ਤਯਾਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹ”। 
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਅਤੀਤ । ਦਿਜ ਆਦਿਕ ਆਏ.ਧਰਿ ਪਰੀਤ॥੪੦॥ 
-ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਕੁਨਕਾ ਜੋ ਖਾਇ। ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਇ ਜਾਇ-। ਇਮ 
ਮਨ ਜਾਨਿ ਬਰਣ ਜੇ ਚਾਰ। ਆਸ਼੍ਮ ਚਾਰੋਂ ਕਰਨ ਅਹਾਰ ॥੪੧॥ ਐਪਰ 
ਬੇਖ਼ ਧਾਰੀ ਸਭਿ ਆਏ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਭੀਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਿਕ ਦਰਸਹਿ 
ਇਿਕ ਆਵਹਿ ਚਲੇ। ਇਕ ਬੈਠੇ ਪੰਕਤਿ ਕਰਿ ਭਲੋ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਭਾਘ ਸੂਰਜ ਰਿੰ”ਬੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨੋਟ “ਜੱਗ ਕਰਨਾ . £ਗ ਬਰਨ? ਨਮ ਬੀਸਮੋ ਲੰਨ ॥ ੨੦ ॥ 

੨੧, [ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਵੇਚ, ॥ ਬਰਠਾਸ਼੍ਰਮ ਕੀ ਪੰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਿਬਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਬੈਠਾਇ । ਸਾਦਰ ਦੇਤਿ 
ਅਹਾਰ ਕੋ ਨੀਰ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਿ ਘਾਇ॥ ₹॥ ਰੌਪਈ ॥ ਪੂਰਬ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਬਰਤਾਯੋ । ਦੇਤਿ ਸ਼ੀਘੁਤਾ ਸਭਿਹਿਨਿ ਪਾਯੋ । ਪੂਪ ਪੂਰਿਕਾ ਪੁੰਜ ਕਰੌਰੀ । 
ਬਰੇ ਪਕੌਰੇ ਦੇ ਸਭਿ ਠੌਰੀ ॥ ੨॥ ਅਤਿ ਸ੍ਰਾਦਲ ਗੁਰ ਜੱਗਜ ਅਹਾਰਾ । 

੧ਜੋਚ ਸੋਚਕੇ । “ਪੰਝਾਂ ਪਾਂਡੀਆਂ ਨੇ । 



ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸਜ । (੬ਤੋ੨੭ ) ਐਲ ੨। ਸੱਲ ਕ₹, 

ਅਚਧੇ ਜ਼ਰਾਰੇ।ਬਿਬਿਯ ਪਕਗਰਢ ਅਨਜਰਯਨ ਸਭਿ ਪਤ 
ਭਏ ਭੀ ਥੈਬੋ ਕਟੈਂ ॥ ੩ ॥ ਵਿਰੈਂ ਸ਼ੀਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਨਹਾਰੇ । “ਲੇਹ ਲੋਹਾ ਸੰਭਿ- 
ਹ੍ੰਨਿ ਉਚਾਰੇ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕੋ ਭੋਂਜਨ ਦੀਨ । ਆਛੀ ਰੀਭਿ ਅਚਵਨੋ 
ਕੀਨਿ ॥੪॥ ਬ੍ਰਾਦ ਪਾਇ ਸਭਿਹੂਹੈਨਿ ਸਰਾਹੈ' । ਪਾਨ ਪਖਾਰੈਂ' ਤ੍ਰਿਪਤੀ 
ਪਾਜ਼ੈਂ । ਸੁਜਸੁ ਕਗੰਤ ਗੁਰ ਕੋ ਲਹਿ ਦਰਸ਼ਨ । ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ ਹਾਥ 
ਸਪਰਸ਼ਨ ॥ ੫॥ ਆਪ ਆਪਨੇ ਥਾਨ ਪਧਾਰੇ । ਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤਯੋ ਦੇਤਿ 

ਅਹਾਰੇ । ਸਭਿ ਕੇ ਮੈਗ ਭਨੀ ਗੁਰਬਾਨੀ । “ਸਿਮਰਹੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਨ 
ਖਾਨੀ ॥ ੬॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੰਚਮੀ ਸੁਰ ੨ ; ਰ ਵਾਰ । ਦਿਵਸ ਭਲੋ ਉਰ ਲੀਨਿ 
ਬਿਚਾਰ । ਹੁਇ ਤਕਾਰੀ ਹਮਰੀ ਪਰਲੋਕ । ਧਰਹੁ ਅਨੰਦ ਨ ਕੀਜਹਿ 
ਸ਼ੋਕ ॥੭॥ ਜਾਗੁਣ ਕਰੋ ਜਪਹੁ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਮੈਚ ਲੋਹ ਸਭਿ ਸੋਜ ਮਹਾਨੀ। 
ਚੈਦਨ ਆਦਿ ਸਕਲ ਹੀ ਲਾਏ । ਕਿਧਹੁ ਨਹੀਂ; ਸੁਧ ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ? 
॥ ੮॥ ਸੁਨਿ ਸੈੜੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਧਿ ਲੀਨ । ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਹੇਰਨ 
ਕੀਨ । ਜੋ ਜੋ ਵਸਤੁ ਪਹੂਚੀ ਆਇ । ਕਰੀ ਨਿਵੇਦਨ ਗਰ ਢਿਗ| ਜਾਇ 
॥੬੪6ਗ ਜੀ ! ਸੌ ਮਨ ਚੈਦਨ ਆਯੋ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਧਰੜੋ ਸਮੁਦਾਯੋ । 
ਸ਼ੂਖ਼ਮ ਦੀਰ ਮੋਲ ਬਹੁ ਕੇਰਾਂ । ਸੀਵਨਹਾਰ ਸਿਵਤ ਇਸ ਬੇਰਾ ॥ ੧੦॥ 

ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਭਿ ਲਗਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ । ਬਨਹਿ ਨਵੀਨ ਆਪ ਕੀ ਤਜਾਰੀ । 

ਭਾਰ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋ ਆਨਿ ਧਰਾਯੋ। ਜਵ ਤਿਲ ਘਿਰਿਤ ਕੋ ਪੁੰਜ ਅਨਾਯੋ॥੧੧॥ 

ਇੱਤਕਾਂਦਿਕ ਸਭਿ ਵਸਤ ਬਭਾਈ। ਦੀਪਮਾਲ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਈ । 

ਪੋ ਧੌਰ ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਪਰ ਧਰਿ। ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਮਰ ਕੌ ਪਰਿਹਰ॥੧੨॥ 

ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌ ਜਪੈਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮਨ ਰਪੈਂ। ਬਿਰੇ 
ਇਿੱਕੈਤ ਆਪ ਭਗਵੈਤ। ਮਿਲੋ ਪੁੰਜ ਸਿਖ ਸੈਤ ਮਹੈਤ ॥ ੧੩॥ “ਦੁਰਲਭ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਲਿਹ ਅਬੈ? । ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭੈ । ਗਾਤਿ 
ਬਿਬਾਈ ਜਾਗੂਨ ਕਰਿ ਕੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ 'ਸਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕ॥੧੪॥ 

ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਬਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਿ ਕੈ ਲਾਯਸ ਧਜਾਨੇ । ਸਤਿ 
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਨ ਬਿਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ੧੫॥ , 
ਨਭ ਸਮ ਬਤਾਪਕ ਜੋ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ।ਅਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨ ਕੌ ਨਾਂਹੀ । ਭੂਤ 
ਬਸ ̀ ਚੇਤਨ, ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਤੇ “ਅਸੱਤ, ਜੜ੍ਹ, ਦੇਖ ਫੂਪਾੰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 
ਚੱਲੀ ਹੈ । ਤੁ 



ਮ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੨੪) ਐਲ ਕੇ । ਸੱ ਕੇ੧ੇ, ਹੀ 

ਭਦਿੱਖ ਨ ਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਰਾਮ' । ਯਾਂਝੇ “ਸੱਤਿ! ਕਹਤਿ ਸ਼੍ਰਤਿ ਨਾਮ ॥ ੧੬॥ 
ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਅਵਿੱਦਯਾ ਆਦਿਜਿਸ ਬਿਹੀਨ ਜੈਂੜ ਸਹਤ ਬਿਖਾਦ” 
ਮੇਠੇ ਭਏ ਤੇ ਦੇਹ ਜਿਤੇਕ“ । ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਨ ਹ੍ਰੈਂ ਸਹਤ ਬਿਬੇਕ੯ ॥ ੧੭ ॥ 
ਯਾਂਤੋ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਬਤਾਵੈਂ । ਮਨ ਆਦਿਕ ਚੇਚਲ ਹ੍ਹੈ ਜਾਵੈਂ” । ਜਿਸ 
ਬਿਹੀਨ ਦੁਖਿ ਸਗਰੇ ਹੇਰੀ”। ਬਿਸ਼ਯਾਨੰਦ ਬੂੰਦ ਜਿਸ ਕੋਰੀ੯॥ ੧੮ 
ਆਨੰਦ ਕੋ ਉਦਧਿ ਅਪਾਰਾ।ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਬਿੰਤਿਟਿਕੀਇਕ ਸਾਰਾ" । ਜੋ 
ਮਾਨਵ ਅੱਗਜਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ੇ"।ਪਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਮਝੈ' ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ॥੧੯॥ ਬ੍ਰਿਤਿ 
ਸਬੂਲ ਤੇ ਲੀਨਿ ਹਫਾਇ । ਸੂਖਮ ਕੇ ਬਿਚਾਰ ਮਨ ਲਾਇ । ਦੱਜੂ ਸਰਪ 
ਜਗਤ ਕੌ ਜਾਨਾਂ । ਸੱਤਿ ਸਰੂਪ ਆਪਨੋ ਮਾਨਾ ॥੨੦॥ ਬਾਲਕ, ਤਰੁਨ 
ਬ੍ਰੱਧ ਨਹਿੰ ਹੋਵਾ । ਜਨਮਹਿ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹਿੰ ਜੋਵਾ। ਦੇਹਾਵਿਕ ਹੈਤਾਂ 
ਨਿਰਵਾਰ । ਸੋ ਸਰੂਪ ਜਾਨਯੋਂ ਨਿਰਧਾਰ'₹॥੨੧॥ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤਿਨ ਕਹੁ 
ਕਿਮ ਹੋਵੈ,ਰੂਪ ਅਨਾਸ਼ੀ ਬਿਨ ਦੁਖ ਜੋਵੈ”। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੋਂ ਨੈਨ ਉਘਾਰੇ। 
ਸਿੰਘਨ ਸਕਲ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੇ॥੨੨॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ/ਕਹਹੁ 
“ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਬਾਨੀ । ਅਬਿ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖ ਪਾਵੈਂ। ਜਿਹ ਸੁਨਿ 
ਪੀਛੈ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈਂ? ॥ ੨੩ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਚਾਰੇ । ਸੁਨਹੁ 
ਖਾਲਸਾ!ਤੁਮ ਮਮ ਪਜਾਰੇ|ਨੋਤਿ"“ ਰਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੈਸੇਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਨ 
"ਪਿਛੇ ਅਗੇ (ਬੀਤ ਦੁਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸੇਂ ਵਿੱਚ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਦਾ 'ਹੈ । “ਸ਼ਰਤੀ (ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 'ਸੱਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । (ਚੇਤਨ 
ਚਲਿਆ ) ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਆਦਿਕ ਹਨ । ਜਿਸ (ਚੇਤਨ) ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ (ਇਹ ਸਾਰੇ) ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇਸ਼ ਹੈਨ । [ਸੋਸ:, ਵਿਖਾਦ=ਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਸ਼ਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ! । 
“(ਜਿਸ ਦੇ) ਸੇਲ ਹੋਇਆਂ ਜਿਤਨੀਆੰ_ਦੇਹਾਂ _ਹਨ”””। &ਗਯਾਤ ਸਹਿਤ ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । [ਬਿਬੇਕ=ਗਯਾਤ] । “ਭਾਵ, ਜਿਸਦੀ (ਚੇਤਨਤਾ) ਕਰਕੇ ਮਨ 
ਆਦਿਕ ਸਫੁਰਨ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "(ਹੁਣ “%ਰੰਦਂ ਟੁਰਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰ. ਇ 

ਕਾਗਰ) ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਾੜ੍ਹ ਹੈ । "”ਉਹ ਜੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ । "ਭਾਵ ਸਤ` ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਇਕ ਸਾਰ ਫਿਕ ਗਈ ਹੈ । ”੧(ਐਉਂ ਜੋ) ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈੱਦੇ ਹਨ ।੧ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ । ਜੋ (ਆਪਣੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਸਤਿ, ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ ਵੇਖਦੇ ਹਨ [ਅਨਾਸ਼ੀ=ਸਤਿ । ਬਿਨ ਦੁਖ=ਆਨੰਢ]। “ਹੋਣ ਹਾਰ, ਭਾਵੀ, ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਤ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੨੫ ) ਐਲ ੨ । ਅਸੂ ੨੧ । 

ਮਿਟੈ ਸੁ ਕੈਸੇ ॥੨੪॥ਜੋ ਜਨਮੈ ਹੁਇ ਹੈ ਤਿਨ ਮਰਨਾ/ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਲਹਿ 
ਠਾਸ਼ ਪ੍ਰਹਰਨਾ" । ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਬੇਦ ਉਪਾਏ” । ਆਰਬਲਾ ਨਨ 
ਗਿਨਤਿ੯ ਬਿਤਾਏ ॥੨੫॥ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨਾ” ।ਪੂਜੇ ਅਉਧ 
ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਿ ਖਾਨਾ“ । ਚਉਦਹਿ ਲੋਕ ਬਿਖੈ ਬਿਰ ਕੋਇ ਨ । ਕੋ ਅਸ, 
ਕਾਲ ਬਸੀ ਜੋ ਹੋਇ ਨ ॥੨੬॥ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰਾਂ । ਤਿਨ ਭੀ 
ਭੁੱਖਹਿ ਕਾਲ ਕਰਾਰ । ਜਬਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਹਯੋ ਬਿਨਾਸ਼ਾਂ । ਕਾਰਜ 
ਬਿਰਿਬੈ ਕੀ ਕਿਤ ਆਸਾ”$॥੨੭॥ਸਭਿ ਕੋਰਚਨਹਾਰ ਕਮਲਾਸਨ'/ਕਾਲ 
ਪਰਖ ਭਖਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ । ਤਿਮ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੇਭ ਬਡ ਦੋਉ।ਪੁਜੇ 
ਅਧ ਥਿਰ ਰਹੈ ਨ ਕੋਉ ॥ ੨੮ ॥ ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕੌਨ । ਜੋ 
ਬਿਰ ਹਹੈ ਚੌਦਹੂੰ ਭੌਨ”” । ਯਾਂਤੇ ਬੂਲ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟ ਕੋ ਨੇਹੁ । ਨਹਿ ਆਫੇ ਦੇ 
ਕਸ਼ਟ ਅਛੇਹੁ ॥੨੯॥ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਦਿਕ? ਜੋ ਕਹੀਯਤਿ । ਸੂਖਮ ਤੋਂ 
ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਲਹੀਯਤਿ । ਤਿਸ ਢਿਗ ਕਾਲ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਖਾਇ”। ਅਬਿ- 
ਨਾਸ਼ੀ ਜੋ ਨੀਤ ਰਹਾਇ॥੩੦॥ ਸੋ ਸਰੂਪ ਅਪਨੋ ਘੰਹਚਾਨੋ । ਰਹੋ ਅਨਦ 
ਸ਼ੋਕ ਨਹਿੰ ਠਾਨੋ । ਇਸ ਸਮ ਸਦਾ, ਬਾਲ ਨਹਿਂ ਤਰੁਨਾ ਬਿੱਧ ਨ 
ਜਨਮ ਨ ਹੁਇ ਕਬਿ ਮਰਨਾ ॥ ੩੧॥ ਦੁਖ ਦਾਰਿੱਦ੍ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ” 
ਮਾਂਹੀ। ਰੂਪ ਅਨੰਦ ਬਿਘਨ ਕੋ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸੁ। 

“ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । (ਅ) ਨਾਸ਼=(ਪਿੱਛੇ) ਨਾਸ਼ (ਹੁੰਦਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ) । ਪ੍ਰਹਰਨਾ=(ਅਗੋਂ' ਬੀ) ਨਾਸ਼ (ਹੋਕੇਗਾ) । [ਨਾਸ਼=ਬਿਨਾਸ਼ । ਪ੍ਰਹਰਨ=ਵਿਨਾਸ਼] । 
ਸੂਰਜ, ਚੋਦ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਪਾਏ ਹਨ । (ਅ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਉਪਜਦੇ 
(ਪ੍ਗਣਦੇ) ਹਨ । (ਚੰਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਰਬਲਾ ਵਿਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ) । ਇਨ੍ਹਾਂ (ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ) ਗਿਣਵਿਆਂ । 
$ਇਕ ਕਾਲ_ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ_। (ਕਾਲ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ _ਪਦ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ 
ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋਸੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ) । “ਖਾਦਾ ਹੈ। .ਉਉਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ 

ਭੜਾਨਕ ਕਾਲ ਭੱਖਦਾ ਹੈ । “ 'ਭਾਵ, ਪੰਚ ਤਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚ ਤੱਤ ਜਗਤ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੋਦੇ, ਤਦ ਬਿਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ; ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਕੀਕੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 

।ੈ ? "ਬ੍ਰਹਮਾ । ੯ਕਾਲ, ਯਮ [ਸੈਸ:, ਕਾਲਪੁਰਖ=ਕਾਲ, ਯਮ]। "ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਸਦਾ ਥਿਰ ਦਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਿਰ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ । 
'ਂਨ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦ, ਹੈ । 

'ਂਪਾ:-ਦਿਨ । 1ਪਾ:-ਸੌਤਾ ਚੇੜਨ ਮਾੜ੍ । 



ਮੰ ਘੁੋ ਪ੍ਰਭਾਪ ਜੂਰਜ। ___( ੬੩੨੬) ਗਿ ਐਲ ੨। ਸੀਕੂ ੨੧, 

ਜਿ ਠਾਂ ਹਰਖ ਨ ਸ਼ੋਕ ਨ ਨਾਸ਼॥ ੩੨॥ ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਲਖਿ ਜਗ ੨ 
ਜੀਵਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ ਬੀਵ। ਦੇਹ ਅਹੈਤਾ ਧਰਿ ਧਰਿ ਗਾਵੇ। 
ਢਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਗ ਦੈਖ ਬਹੁ ਬਾਢੇ ॥ ੩੩। ਪੰਚ ਕਲੇਸ਼ਨ” ਬਸੀ ਹਮੇਸ਼ । 
ਭਰਮਤਿ ਮਾਇਆ ਲਗੇ ਹਮੇਸ਼ । ਬਾਦ ਬਿਰੋਧੀ ਪਚਿਪਚਿ ਮਰੈ । ਸੈਕਟ 
ਬਹੈ' ਨਰਕ ਮਹੁੰ ਪਰੈਂ ॥੩੪॥ ਤਿਨ ਜੀਵਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕੌ ਕਰਿਬੇ । ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਰੈ' ਦੇਹ ਜਗ ਧਰਿਬੇ'ਅਪਨੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ੈਂ । ਉਰ ਤੇ 
ਹਰਹਿ ਬਿਕਾਰ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੈ॥੩੫॥ ਭਲੇ ਪੰਬ ਕੋ ਚਲਨ ਬਤਾਵੈ।ਸ਼੍ਰੋਯ ਲਹੈਂ, 
ਝਿਸ ਰੀਤਿ ਢਲਾਵੈਂ । ਕਸ਼ਟ ਨਰਕ ਤੇ ਲੋਤਿ ਬਚਾਇ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਨਰ 
_ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇ ॥੩੬॥ ਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੈ ਜਗ ਸਾਂਗਰ । ਅਪਰ ਤਰਾਵਹਿਂ 
ਹੋਤਿ ਉਜਾਗਰ । ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਕੋ ਬਤਾਇ ਕਰਿ ਕਾਰਜ। ਅਪਨਿ ਬਾਨ 

`ਪਹੁੰਝੈ ਗੁਰ ਆਰਜਾ ।੩੭॥ ਜਿਮ ਛਿਤਿ ਪਰ ਦੌਰਭਿੱਛ ਕਰਾਲਾਂ । ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਉਪਜਹਿ ਤਪਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਪਿਖਿ ਕੈ ਤੜਕਾਲਾ। 
ਬਿਢਤਹਿ ਨਭ ਮਹਿ ਮੈਘਨਿ ਮਾਲਾ ॥੩੮ ॥ ਬਰਖਾ ਕਰਿਕੈ ਤਪਤਿ 
ਮਿਣਾਵੈ। ਅੰਨ ਉਪਾਵਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਪਤਾਵੈ। ਪੁਨ ਸੋ ੫ ਲੀਨ ਹੁਇ ਜਾਇ । 
ਜਹਿੰ ਤੇ ਆਵਹਿ ਤਹਾਂ ਸਮਾਇਂ੯॥ ੩੯॥ ਤਿਮ ਸਭਿਗੁਰ ਕੇ ਲਖਹੁ 
ਸ਼ਰੀਰਾ।ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਕਰਿ ਧੀਰ॥ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਮਹਿਂ ਪਹੁੰਚਹਿੰ 
ਜਾਇ। ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਰਹੈ ਸਹਾਇ ॥੪੦॥ ਉਪਜਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਉ ਮਨ 
ਜਾਂਕੇ । ਅੰਗ ਸੈਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਂ ਾਂਕੇ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੌ ਦੀਨ । 
ਜਿਸ ਤੇਂ ਬਨਹੁ ਨਹੀ' ਕਬਿ ਦੀਨ॥੪੧॥ਧਰਾ ਰਾਜ ਹਿਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਾਏ। 
ਮਰਹਿੰ ਜੈਫ਼ੀ ਮਹਿ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ । ਦੇਵੀ -ਮਾਤ ਅੰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ! । 
ਸਕਲ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਲੜ ਲਾਏ॥੪੨॥ਬੇਦਸ਼ਾਸਤ੍ ਤੇ ਸਾਰ ਨਿਕਾਸ-੍ਰੰ! 
ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਗੁਰਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਪਣਹੁ ਸੁ ਸੁਨਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਹੁ । 
ਗੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਸੈਸੈ ਜਾਵਹੁ ॥ ੪੩॥ ਤਨ ਕੀ ਗਤਿ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਤਿ । 
ਬਿਨਸ਼ ਜਾਤਿ ਹੈ ਜਿਤਿਕ ਉਦੋਤ । ਜਿਨ ਹੁੰ ਨਰਹੁੰ ਸਿਮਰਯੋ ਸਭਿਨਾਮੂ। 
੧ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ:-ਅਵਿਦਯਾ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦ੍ੇਖ, 'ਅਰਿਨਿਵੈਂਸ਼ ।[ ਅੰਸੋਮਤ= 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਥੈਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੇ ਬੁਧੀ । ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼=ਮੌਤ ਦਾ ਭਰ; ਯਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਾਢੀ 
ਪਕੜ । ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ]। “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ । “ਦ੍ਸ਼ਹਾਂਤ ਹੈ, ਇਕ ਅੰਗ ਲੈਣਾ. 
ਹੈ। %ਪਸ--ਜਗ! ਮਗੁ ਜੋਤ ਤਹਾਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ । 1ਦੋਖੋ ਰੁਤ ੩ ਅੰਸੂ ੧੨ ਦੇ ਅੰਤ 
ਦੀ ਟੂਕ । _ ਤਦੈਲੋ ਗਾਸ ਕ ਸੰ ੪੧) ੪੨ ਤੇ ਚੜ ਦੀਆਂ ਹੋਠਲੀਆਂ ਫੂਕਾਂ । 



੧੧ ਹੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । [ ੬੩੨੭) ਸੈਲ ੨। ਲਹੂ ੨੧, _ 

ਆਤਮ ਗਜਾਂਨੀ ਥਿਰ ਨਿਜ ਧਾਂਮੂ ॥ ੪੪ ॥ ਤਿਨਹੁੰ ਆਪਨੋ ਜਨਮ 

ਸਧਾਰਾ।ਪਰੇ ਪਾਰ ਜਗ ਪਾਰਾਵਾਰਾ । ਬਹੁਰ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਹਿ ਆਏ। 

ਸਤਿ ਢੇਭਨ ਆਨੰਦ ਸਮਾਏ” ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ £ੁਰਜ ਗ੍ਰਿਬੇ 
ਉੱਤਰ ਐਨੇ “ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼? ਪਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕਵੰਸਤੀ ਸੰਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 

੨੨, ਜਜਿਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿਥ ਪੰਚਮੀ ਕਾਤਿਕ ਸ਼ੁਦੀ ਸੁਜਾਨ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 

ਅਨੌਦ ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਮਲ ਸਮਾਨ ॥੧॥ -ਚੌਪਈ॥ਗਿਰਾ ਸੂਰੀਧਿ” ਲੇਨਿ 

ਕੋ ਕਾਰਨ । ਮਿਲੋ ਢਾਹਿੰ ਨਰ ਮਧ੫ ਹਜ਼ਾਰਨਿ।ਜੱਗਤ ਬਿਥੈ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 

ਤਨ ਗਏ।ਅਪਰਨਿ ਮੈਗ ਜਨਾਵਤਿ ਭਏ ॥੩॥ ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਸੁੱਧ ਪਹੁੰਚੀ 

ਗੁਰ ਕੋਰੀ । ਮਹਿਮਾ ਭਾਖਤਿ ਬਡਹੁੰ ਬਡੇਂਰੀ । “ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸੋਵੀ ਸੁਲ- 

ਤਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ ॥੩॥ ਬੈਰੀ ਬਨ ਕੋ ਬੈਨ੍ਹ 

(ਬਸਾਲਾ । ਬੀਰਨ ਬੀਚ ਬੜੇ ਬਲਵਾਲਾ।ਲਰੇ ਅਮੈਖ ਸੈਗ ਘਨ ਸ਼ਰਾਮੂ। 

ਤਿਮ ਅਤਿਰਬੀ ਭਯੋ ਇਨ ਨਾਮੂ॥ ੪॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਸੁਧਿ ਪ੍ਰਥਮ 
ਸੁਨਾਈ।ਕਰੈਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਗਤਿ ਵਾਈ। ਔਧ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥਿ ਲੌ ਆਜ 

ਕਰੜੋ ਸਕੇਲਨ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ॥ ੫ ॥ ਵੀਰ ਵੌਰਿ ਪਹੁੰਚਹੁ ਤਿਨ ਪੌਰ । 

ਦਰਸਹੁ ਅਬਿ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ । ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ । 

ਪਰਸੇ ਚ੩ਰ ਪਦਾਰਬ ਪਾਵਨ”॥੬॥ਧਾਇ ਧਾਇ ਅਸ ਕਹਿ ਕਹਿਆਏ। 

ਚਹੁੰ ਓਰ ਤੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਤੇ ਉਰ ਬਿਸਮਾਂਏ । ਮਿਲੋ 

ਆਠ ਕਰਿ ਆਨੰਦ ਪਾਏ॥੭॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੁੰਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । ਬੈਰਾਗੀ 

ਬਹੁ ਭੇਖਨ ਧਾਰੀ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਨੋ ਜਬਿ ਜਿਸ ਕਿਸ । ਉਤਲਾਵਤਿ 

ਆਵਤਿ ਗਨ ਸਭਿ ਦਿ!ਸ਼ ॥ ੮ ॥ ਪੀਰ ਵਕੀਰ ਸਾਧ ਸਭਿ ਆਏ । ਦਰ- 

ਸਹਿੰ ਚੌਂਪ ਵਧਾਵਤਿ ਧਾਏ। ਪੈਨ ਖੈਨ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ? । ਕਹੈ' 
ਸਕਲ ਇਮ ਨਿਕਟ ਕਿ ਦੂਰੇ॥੯ ੬॥ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤੋ ਮੇਲਾ ਭਯੋਸਤਿਗੇਰ 

_ਮਭਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਯੋ । ਚਾਰ ਘਰੀ ਲਗਿ ਬਿਰੇ ਦਿਵਾਨ । ਪੁਨ ਇਕੇਤ 
ਭੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਜਾਨ ॥੧੦ ॥ ਦੇਜ਼ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਤਹਿ ਬਰਤਾਈ । ਬਾਂਛਤਿ ਲੋ 

ਕਰਿ ਅਚਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਪਨੋ ਬਾਰ ਅਨਾਯੋ । ਅਚਜੋ ਅਹਾਰ 

ਜਬਾਂ ਰੁਚ ਕਾਯੋ॥੧ ੧॥ਪੁਨਹਿ ਪਾਨ ਹਿਤ ਪਾਨ ਕਟੋਰਾ"। ਪਾਨ ਗਹ੍ਯੋ£ 
₹ਬਾਂਣੀ ਰੁਪ 1ਰੀਧੀ । “ਅਗਨੀ । “ਜਿਵੇਂ ਲੜੇ ਸਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਨਖਾਂ ਨਾਲ । $ਪਾਈਦੇਂ 
ਹਨ । “ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ਕਟੋਰਾ । $ਟੱਬ ਵਿਚ ਫੜਿਆ । 



£] ਟੂਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸ਼ੂਝਜ । ੧੬੩੨੮ ) ਨੈਲ ੨। ਸੰਠ ੨੨. _ 

ਕਿਯ ਆਨਨ ਓਰਾਂ । ਕੁਛਕ ਪੀਯੋ ਪੁਨ ਚੂਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ । ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ 
- ਥਿਰੇ ਉਦਾਰਾ ॥੧੨॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ' ਪੌਂਢੇ ਪਰਯਕਾਂ । ਸਾਗਰ ਸੋਢੀ ਬਸ 
ਮਖੈਕਾ।ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਬਿਹ[ੰ ਦਿਨ ਰਹਨੋ। ਸੁੱਖੇ ਅਰੁ ਅਵੀਮ ਹਿਤ ਕਹਜੋ 
॥ ੧੩॥ ਮਾਢਿਕ ਛਕੇ ਸੌਚ ਕੋ ਧਰੇ । ਪੁਨ ਸ਼ਨਾਨ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਕਰੇ। 
ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭਿ ਨਵੀਨ ਅਨਵਾਈ।ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਾਛ ਕਟਿਕਸੀ"' ਸੁਹਾਈ ॥੧੪ 
॥ ਕੋਸਨ ਤੋ ਸਭਿ ਨੀਰ ਨਿਝੋਰਾਂ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਰੈਧ ਝਕਬੋਰਾ' । ਜੂਰਾਂ 
ਨੀਕੀ ਰੀਤਿ ਬਨਾਲੋ । ਸ਼ਮਸ਼ ਮੂਛ ̀ ਕੋਸ਼ਨ ਚਿਕਨਾਯੋ॥ ੧੫ ॥ ਸੂਖਮ 
ਨੀਕ ਨਈ ਉਸ਼ਨੀਕ”। ਚਿਨ ਕਰਿ ਧਰਿ ਥਿਰ ਦਾਸ ਨਜੀਕ।ਜੂਰੇਂ ਮੈਗ 
ਛੋਰ" ਅਫਕਾਯੋ । ਪੁਨ ਚਹੁੰ ਓਰ ਪੇਚ ਲਪਣਾਯੋ ॥ ੧੬॥ ਸਨੋਂ ਸਨੋ ਸਭਿ 
ਪੇਚ ਪ੍ਰਵਾਰੇ । ਪੁਨ ਜੂਰੇ ਪਰ ਲਯਾਇਿ ਸੁਧਾਰੇ । ਮੁਕਰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਇ 
ਅਗਾਰੀ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਵਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਪੁਨ ਖਜ਼ਾਨਦੀ 
ਜਿਗਾ ਦਿਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਈ। ਪਾਂਗ ਭਾਲ ੫ਰ ਬੋਧਿ 
ਸਜਾਈ। ਪੰਕਤਿ ਹੀਰਨ ਕੀ ਦਮਕਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਜ਼ਬਰ ਜਵਾਹਰ 
ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤਿਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸ਼ੋਭ ਉਦੋਤਿ। ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛਨ ਸ਼ੁਭਤਿ। 
ਉਜਾਲਾ। ਸਦਰ ਕਲਗੀ ਬੱਨੀ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੯॥ ਨਾਨਾ ਰੈਗ ਜਵਾਹਰ 
ਲਾਗੇ । ਘੜਤ ਅਨੂਠੀ ਜ਼ੋਬ ਸ ਜਾਗੇ । ਲੈ ਕਰਿ ਮੈਗ ਉਤੈਗ ਸਜਾਈ । 
ਹਾਲੇ ਸਿਰ“ ੁਲਤਿ ਦਮਕਾਈ ॥ ੨੦॥ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਬਰ ਢੀਰ । 
ਜਾਮਾ ਪਹਿਰੜੋ ਵਿਪੈ ਸਰੀਰ। ਬਹੁ ਪਾਲਨ ਕੋ ਸਜਯੋ ਬਿਸਾਲਾ। ਬੈਦ 
ਬੈਦਾਂ,ਲਰਕਾਵਿ ਸੁ ਵਾਲਾ” ॥੨੧॥ਤੀਖਨ ਧਾਰਾ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ। ਕੈਚਨ 
ਮੁਸ਼ਟ ਜੜਤ ਨਗ ਨਾਲੇ । ਜਿਸ ਕੇ ਲਗੇ ਮੁਨਾਲਿ ਤਨਾਲਾਂ। ਕੜੀਆਂ 
ਅਰ ਚਪੜਾਸੁ੯ ਬਿਸਾਣਾ ॥ ੨੨ ॥ ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਚਮਕਤਿ ਚਾਰੁ । ਜ਼ਰੀ 
"ਸੋਢੀ ਬੈਸ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚੈਦ੍ਮਾਂ । “ਮੂਰੀਧੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ । “ਦੁਸਤਾਰ । $ਪੱਲਾ । 
“ਸਿਰ ਹਿੱਲਿਆ । $ਤਣੀਆਂ ਬੈਨ੍ਹੀਆੰ । “ਢਾਲ ਲਰਕਾਈ । ੯ਮਨਾਲ=ਮਿਆਨ ਦੇ ਉਪਰ 
ਵਲ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਚਾਂਦੀ ਯਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਸਮੇ 
ਕੱਢਕੇ ਤਲਵਾਰ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਝੈਨ੍ਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਿਆਨ ਦੇ ਦੈਠਲੈ ਪਾਸੈ ਜਿਧਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ 
ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੈਮ ਤੇ ਠੁਹਕਰ ਨੂੰ “ਤਨਾਲ' ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਾਠ “ਮਨਾਲਤ ਨਾਲ” 
ਕਰਕੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਿ “ਮਣੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਲਤ ਹੈ । <ੰਕੜੀ=ਮਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ । 
ਕੰ ਯਕਿ ਲੱਗ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਦੋਹੀਂ ਦਾਈ ਪੇਟੀ 
ਗਿ ਸਚਿ ਦੀ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈ 

ਵਜਾਗੀ ਐਪਾਟ-ਕਛੀ । 1 ਖਟ=ਸੂੰਛੇ 1 



__4/ ੮੪ <੍ਤਾਪ ਪੂਰਜ । ( ੬੩੨੯ ) ਸੈਨ ੨ । ਅੰਸੂ ੨?, 

ਗਾਤਰਾ ਜਿਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇ ਕਰਿ ਤਿਹ ਸਸੋਂ । ਪਹਿਰਨ 
ਤੇ ਪੂਰਬ ਕਰਿ ਨਮੋ ॥ ੨੩ ॥ ਭਰਜੋ ਨਿਖੰਗ ਖਤੈਗਨ ਖਰਨਿ । ਕੈਚਨ 
ਲਗੇ ਭਦੇ ਸੁਭ ਬਰਨ । ਜਰੇ ਕੈਕ ਕੋ ਦੀਰਘ ਪਰਨ” । ਜਨੁ ਸਰਪਨ ਕੌ 
ਘਰ ਹਿਤ ਬਿਰਨ”॥੨੪॥ ਲੇ ਕਰਿ ਗਰੇ ਬਿਖ ਤਬਿ ਪਾਯੋ । ਦੁਇ ਦਿਸ 
ਤਜ਼ਕਸ਼ ਖੜਗ ਸੁਹਾਯੋ।ਲੇ ਦਕੂਲ” ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਹਾਘਕਮਰ ਕਸੀ ਦਿਵ 
ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ ॥੨੫॥ਬਿਛੂਆ, ਖੰਜਰ, ਬਾਂਕ, ਕਟਾਰ । ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਇਹ 
ਧਰੇ ਸੁਧਾਰਿ । ਕਮਰਕਸਾ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਕਰਜੋ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਯੁਧ ਗਨ 
ਧਰ3ੋ।੨੬॥ਮਨਹੁੰ ਸਰਢ ਰਿਤੁ ਕੋ ਘਨ ਠਟਾ“। ਕੈਚਨ ਲਿਪਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ; 
ਦਤਿ ਛਣਾਂ ਉਜਲ ਮੁਕਤਾਹਲ? ਕੀ ਮਾਲਾ । ਮਨਹੁ ਬਲਾਕਾ' ਸ਼ੁਭ- 
ਤਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੭॥ਕਰ ਮਹਿੰ ਧਨੁਖ ਵੰਦ੍ਰਧਨੁ ਸ਼ੋਭਾ੯। ਸਿੱਖੀ ਸਿਖ ਮਨ 
ਆਨੰਦ ਗੋਭਾ” । ਬੋਲਨ ਮਧੁਰੀ ਧੁਨਿ ਰੈਭੀਰ। ਸਨਿ ਹਰਖਤਿ ਜਨੁ 
ਚਾਤਿਕ ਤੀਰ ॥ ੨੮॥ ਜਾਚੰਤ ਬੂੰਦ ਗਯਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ । ਹਰਨ ਤਿਖਾਂ 
ਬਿਸ਼ਯਾਨਿ ਕਲੋਸ਼ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ। ਲਖਹਿੰ ਮਹਾ- 
ਤਮ ਕੋ ਮੁਦ ਪਾਏ ॥੨੯॥ ਵਹਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰੇ । ਸਭਿਨਿ 
ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵਨਿ ਕਰੇ । ਹਾਥ ਖੈਦਿ ਕਰਿ ਨਾਥਹਿ ਬੈਦਹਿਂ" । ਕੇਚਿਤ 
ਸਿਰ ਧਰਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਹਿ ॥ ੩੦॥ ਉਚਰਹਿ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿੰ ਸੁਨਾ- 
ਵਨ। “ਜਗਤ ਉਧਾਂਰਨ ਹਿਤ ਤੁਮ ਆਵਨ । ਲਾਖਨ.ਕੋ ਦੇਕਰਿ ਬ੍ਹਮ 
ਗਯਾਨ। ਲਾਖਹੁੰ ਲਾਗੇ ਭਗਤਿ ਮਹਾਨ ॥ ੩੧ ॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਬਿਸਤਾਰੀ । ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਯ ਬਿਖ ਟਾਰੀ । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤਿ 
ਕਰਜੋ । ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਜਗ ਤੇ ਪਰਿਹਰਯੋ? ॥ ੩੨ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਸ 
ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤਿ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ। ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਇ ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਨਹੁੰ ਖਾਲਸਾ ਬਨੁ _ਸਵਧਾਨਾ ॥ ੩੩॥ ਤਨਹੁੰਂ 
ਕਨਾਤ ਦੁਗਿਰਦੇ ਭਲੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਇ ਨਰ ਖਲੋ । ਸਭਿ ਚੇਦਨ 
"ਜਰੀਦਾਰ ਗਾਤਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਲ ਏੁਟੇ ਕੇਢੇ ਹੋਏ ਸਨ। ੨ਂਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਕ ਦੇ ਵਤੇ ਖੰਭ 
ਜੜੇ ਹੋਏ । ੧, ਭੱਥਾ) ਮਾਨੋ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਠਹਿਰਨ ਲਈ । “ਵਪੱਟਾ । “ਮਾਨੋ ਸਰਦ ਰਿਤੁ 
ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਦਾ ਠਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ (ਮਾਨੋਂ) । “7ਡੀ [ ਸੈ 
ਮੁਕਹਾਫਲ]। "ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ । “ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪੀਂਘ ਦੀ ਹੈ । “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 
ਮਨਹਰੂਪ ਮੋਰ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਲਗਰਾਂ ਪਰ ਲੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । [ ਸੈਂਸ: ਸ਼ਿਖਿਨ=ਮੋਰ । ਗੋਭਾ= 
ਲਬਰ] | "(ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਈੀ ਗੁਰ ਖ੍ਰਤਾਘ ਸੁਰਜ । ( ੬੩੩੦) ਐਲ ੨। ਅੰਗੂ ੨3, 

'ਧਨ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਪਹੁੰਚਹੁ ਲੋਹ ਚਿਤਾਂ ਰਚਿ ਤਾਂਹੀ ॥ ੩੪॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਭੂਮ ਕੋ ਲੋਪਹ ਸਾਰੇ । ਤਿਸ ਪਰ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇਹੁ ਬਿਸਤਾਰੇ । ਚੇਦਨ ਚਿਤਾ 
ਰਚਹੁ ਤਹਿ ਵੇਰ । ਜਵ ਤਿਲ ਘਿਿਤ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਗੇਰਿ॥੩੫॥ਸ਼ੌਰਭਿ” 
ਧਰਹੁ ਸਕਲ ਤਹਿ ਜਾਈ । ਕੀਜਹਿ ਤਜਾਰੀ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ । ਸ਼ੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਸਰਬ ਹਮ ਕੀਨਿ । ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਈ ਪਹਿਰ ਤਨ ਲੀਨ ॥ ੩੬ ॥ 
ਨਹਿ ਬਾਂਛੋ ਤੁਮ ਅਪਰ ਕਰਨ ਕੋ"। ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰ ਕਿਯ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਨ 
ਕੋ। ਇਹੀ ਰਹੈਂਗੇ ਮੈਗ ਹਮਾਰੇ । ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਸਭਿ ਅੰਗੀਕਾਰੇ? ॥ ੩੭ ॥ 
ਸੁਨਿ ਆਇਿਸੁ ਕੌ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ । ਤਨੀ ਕਨਾਤ ਚੁਗਿਰਦੇ ਸਾਰੇ । ਗਾਡੀ 
ਕਰਿ ਗਾਢੀ ਗਨ 1੪ । ਡੋਰੈਂ ਬੈਧਨ ਕੀਨਿ ਅਸ਼ੇਖ/੩੮॥ਲੇਪਲ ਕਰਿ 
ਅੰਤਰ ਕੋ ਥਾਏ। ਚੈਦਨ ਕੋ ਉਚਾਇ ਕਰਿ ਲਯਾਏ। ਗਨ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 
ਚਿਖਾ ਮਹਾਨੀ । ਰਚੀ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਢਿਢ ਬਹੁ ਠਾਨੀ£॥ ੩੯ ॥ ਜ੍ਰਲਿੜ 
 ਹੁਭਾਸਨ ਪਰਹਿ ਨ ਗਿਰਿਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਰਚਿ ਕਾਸ਼ਟ ਧਰਿਕੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ“ 
#ਸ਼ਹੁ ਗੁਲਾਬ ਕੇ ਛਿਰਕੇ। ਸਹਤ ਕਨਾਤ ਭਿਰੋਵਨ ਕਰਿਕੇ ॥ ੪੦ ॥ 
"ਅਤਰ ਵਲੋਲ ਚਿਖਾ ਮਹੁਂ ਡਾਰਾ । ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਉਠੀ ਅਧਿਕ ਮਹਿਕਾਰਾ। 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿਕੈ । ਸਤਿਗਰ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਸਿਮਰਿਕੈ ॥ 
੪੧॥ ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਸੋਗਨਿ ਤੇ ਸੋਚਤਿ।ਬੰਦ ਬਿਲੌਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚਤਿ । 
-ਕਿਸ ਅਲੈਬ ਅਬਿ ਕਰਿ ਹੈ' ਬਾਸ। ਕਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੁਖ ਰਾਸਾਂ 
॥ ੪੨॥ ਕਰਹਿ ਕੌਨ ਹਮ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ । ਤਜਯੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਬੀਚ 
ਬਿਦੇਸ਼-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਉਰ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰੈ' । ਹਾਥ ਸਾਬ ਸਭਿ ਕਾਜ 
ਸੁਥਾਰੈ' । ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ 
ਤਯਾਰੀ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰੋ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੨੨॥ 

੨੩ , [ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਕੀ ਸਿਖ ਸਗਰੇ ਚਠਿ ਆਇ । ਹਾਥ 
ਬੈਦਿ ਬੋਲਤਿ ਭਏ ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਇ ॥। ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ 
ਕੀ ਆਇਸੁ ਜੈਸੀ। ਮਿਲੋ ਸਕਲ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ? । ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰਿ 
ਖਾਲਸੇ ਓਰੀ । ਜਿਨਹੁੰ ਦ੍ਰਿਗਨਿ ਤੇ ਆਂਸੂ ਛੋਰੀ ॥ ੨॥-ਮਮ ਸਰੂਪ ਕੇ 
ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂ । ਸਰਬਸ ਤਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾਂ-। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਤੇ 
“ਸੁਰੀਧੀਆਂ । “ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾਂ ਕਰੋ । ੨ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਖਾਂ ਤੂਰੰਘੀਆੰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ । “ਕਹਤ 
ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ । “ਪਤਲੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ₹ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਝੋੜਲਾਂ । ਲੇ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੩੩੧ ) ਐਨ ੨। ਅੰਨੂ ੨2 

ਸੈਧੜਾ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਭੁ ਦਰਸ ਕੀਯੋ ਸਭਿ ਕੋਈ॥ ੩॥ ਤਬਿ ਸਾਦਟ 
ਸਭਿ ਨਿਕਣ ਬਿਠਾਰੋ । ਕਹਯੋ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿੰ ਕਰੀਯਹਿ ਪਜਾਰੋ। ਬੂਨ 
ਸ਼ਰੀਰ ਸੈਜੋਗ ਵਿਜੋਰ”"। ਈਸ਼ੁਰ ਨੇੜਿ” ਚੌਦਦੁੰ ਲੋਗ ॥ ੪॥ ੩; 
ਸਨੇਹ ਨਹਿ ਨਿਭਿ ਹੈ ਕ੍ਯੋਂ ਹੂੰ। ਸਿਕਤਾ ਦਵਾਨ ਨਦੀ ਤਟ ਜਜੋਂ ੬। 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋਤਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲੀਯਹਹ ਮੈੜ ਸਵੇਰੋ ॥੫॥ ਹਰਿ 
ਗੁਰ ਗੁਨ ਮਹਿੰ' ਮਨਹਿ ਪਰੋਵਹੁ । ਤਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਨਜਾਰੇ ਨਹਿੰ ਹੋਵਹੁ । 
ਹਲਤ ਰੁ ਪਲਤ ਸਹਾਇਕ ਜੋਵਹ।ਜਮ ਆਂਢਿਕ ਕੋ ਡਰ ਉਰ ਖੋਵਹੁ? 
੬॥ ਸੁਲਤਿ ਖਾਲਸੇ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ! ਹਮ ਸਭਿ ਕੋ ਮਨ 
ਗਿਨਤੀ। ਲੌ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਅੰਤ ਕੌ ਸਾਰੇਸੈਗਤਿ ਲਰ ਪਕਰਾਇ ਉਦਾਰੇ॥ 
੭॥ਪੁਨ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੌ ਕਰੈਂ।ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਪਗ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰੈਂਹਕਿਹ 
ਕੇ ਕਰਿ ਅਲੀਬ ਕੋ ਚਲੋਊਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮਰੋ ਭਲੋ?॥੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। “ਹਮ ਸਭਿ ਬਾਤ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਿ ਲੀਨਿ। ਰੀਢ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਸੋਂ ਪਾਯੋ । ਸੌਂਪਨ ਕਰਿ ਅੰਚਰ ਪਕਰਾਯੋ ॥੯॥ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਪੂਕੁ 
ਚਰਨਨਿ ਸ਼ਰਨੀ।ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾਂ ਨਹਿ ਕਰਨੀ।ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ 
ਭੋਤੋਸ਼ਾ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਖਹੁ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ॥੧੦॥ਪਢੀਯਹਿ ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ 
ੜੀ ਬਾਨੀ । ਰਖੀਯਹਿ ਰਹਤ ਜੁ ਹਮਹੁੰ ਬਖਾਨੀ । ਖਾਯਹੁ ਮਾਤ ਕਾਲਿਕਾ 
ਤੋਦਿ । ਪੰਥ ਖਾਲਸ ਲਹੈ ਪ੍ਰਸੋਦ॥੧੧॥ਸਿੰਘ ਸੁ ਰਹਤ ਪੰਚ ਜਹਿੰਮਿਲੇ'। 
ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਦੇਖਹੁ ਭਲੋ । ਭੋਜਨ ਛਾਦਨ ਜੋ ਤਿਨ ਦੇਇ।ਮੋਕਹੁ ਪਹੁਂ- 
ਚਾਵਤਿ ਸਿਖ ਸੇਇ॥੧੨॥ਮਨਹੁੰ ਕਾਮਨਾ ਤਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ 
ਚਿੰਤ ਦੁਖ ਖਾਪਤਿ । ਸਿਖ ਪੰਚਨ ਮਹਿ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ। ਖੂਰਨ ਕਰੋਂ ਧਰਹਿੰ 
ਜ ਆਸਾ ॥ ੧੩॥ ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯ' ਕੋ ਅੱਭਜਾਸਹੁ । ਬਨਹੁ ਬੀਰ ਅਰਿ 
ਸਮੁਖ ਬਿਨਾਸ਼ਹੁ । ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਸਗਰੇ ਪਾਵਹੁ । ਭੋਗਹੁ ਆਪ ਭਿ 
ਅਵਰ ਭੁਗਾਵਹੁ ॥ ੧੪॥ ਮਰਹੁ ਜੁੱਧ ਮਹਿ ਸੁਰਰ। ਸ਼ਿਧਾਰਹੁ ।ਸਹਿਕਾਮੀ 
ਸੁਖ ਸਕਲ ਬਿਹਾਰਹੁ । ਨਿਹਕਾਮ ਹੁਇ ਮੁੜ ਸੋਂ ਮੇਲ । ਪਰਹਿ ਨ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਗੈਲ॥੧੫॥ਕਰੋ ਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਅਰ ਵਾਨ।ਪ੍ਰਮ ਸਮੇਤ 
ਲਹਹੁ _ ਕੱਲਯਾਨ। ਦਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਵਿੱਖਯ । ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਕਰਹਿ 

ਹਰੂਦ ਗੁੜ (ਵੰਡ 



ਸੀ ਗੁਰੇ ਘੁਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੬੩੩3) ਐਨ ੨ । ਅੰਸੂ ੨ਡ. 

ਮਿੱਲ ਸਿੱਖਜ ॥੧੬॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਕੌ ਪ੍ਰਾਪਤਿ । ਬਚਹਿੰ 
ਜਿ; ਰੈਕ ਹੋਹਿ ਲਹਿ ਆਪਤਿ'। ਕੀਨੋ ਗਨ ਅਪਰਾਧ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਿਨ 
ਕੋ ਫਲ ਹਰੈ ਹੈ ਇਨ ਕਾਲਾ ॥੧੭॥ ਅੰਗ ਸੈਗ ਮੁੜਕੇ, ਨਿਤ ਜਾਂਨਹੁੰ। ਸਦਾ 
ਸਹਾਇਕ ਅਪਨੋ ਮਾਨਹੁ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਭੜਾਸਹੁ । ਕੈਂ ਸ਼ਸ- 
ਤਨਿ ਸਨ ਸ਼ੱਤ ਬਿਨਾਸ਼ਹੁ ॥੧੮॥ ਦਸ਼ਹੰ ਗੁਰਨਿ ਜਿਮ ਕਰੇ ਹੋ ਬਿਠਨਾਸੀ । 
ਸੁਨਹੁੰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਸਭਿ ਇਤਿਹਾਸਾ । ਅਭਿਮਤਿ ਦੇਤਿ ਸਹਤ ਕੱਲਯਾਨ । 
ਸੁਖ ਪਰਾਪਤਿ ਪਾਠਕ ਸ਼੍ਰੋਤਾਨਿ ॥੧੯॥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ । ਅਬਿ 
ਤੇ ਹੁਇ ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਸ਼ੁਰੂ । ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਖਾਲਸੇ ਬਿਥੈ । ਹਮ ਨੌ ਧਰੀ 
ਸਕਲ ਜਗ ਪਿਥੈ੯।੨੦॥ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਂਰਾ।ਸਭਿਕੇ ਰਿਦੇ 
ਹਰਖ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਦੀਰਘ ਸ਼ਮਸ਼ ਉਦਰ ਲਗਿ ਆਈ।ਹਾਬਨ ਸਾਬ ਸੁਧਾਰ 
ਗੁਸਾਈ ॥੨੧॥ ਵਧਿ ਕਰਿ ਭਾਈ ਅਗਾਰੀ ਦੋਇ। ਕੁਛਕ ਫਰਕ ਤੇ 
-ਦੀਖਤਿ ਸੋਇ' । ਕੋ ਕੋ ਕੋਸ ਸੇਤ ਹੁਇ ਆਵਾ। ਦੈ ਮੂਛਨਿ ਪਰ ਹਾਬ 
ਉਠਾਵਾ।੨੨॥ਦਿਮ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਤਿ।ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਦਰਸਤਿ ਸਿਖ 
ਬੈਦਤਿ।ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿ ਆਧੀ ਰਾਤਿ। ਬੀਤ ਗਈ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ । 
॥੨੩॥ਲਖਿ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਵਨ੍।ਸੁਰਗਨ ਆਏਤਜਿ ਕਰਿਕੁਵਨ੍ਹ। 
ਪਾਵਕ”; ਮਘਵਾਂ,ਬਰਨ' ੭ ਧਨੈਸ਼ੂ। ਮੂਰਤ ਧਰੀ ਨਿਸੇਸ਼) ਵਿਨੌਸ਼ੂ” 
॥੨੪॥ ਅਸ਼ਟੋ ਬ£ ਪਹੁੰਢੇ ਸ਼ਿਵੇ ਗਜਾਰਾ” । ਆਯਹੁ ਬਾਯੁ ਰੂਪ ਨਿਜ ਧਾਰਾਂ। 
ਅਸਨਿ ਕੁਮਾਰ" ਸੁ ਵਿਸਵੇ ਦੇਵਾ"। ਪਹੁੰਢੇ ਸਨ੍ਮਾਨਤਿ ਦ ਗੁਰਢੇਵਾ ॥੨੫॥ 
ਕਮਲਾਸਨ ਨਾਰਦ ਤੇ ਆਦਿ । ਗੋਰਖਾਂਦਿ ਪਹੁੰਚੇ ਅਹਿਲਾਂਢਿ। ਸਭਿਨਿ 
ਗਗਨ ਮਹਿ ਥਿਰਤਾ ਧਾਰੀ । ਆਏ ਅਪਰ ਜਿ ਅਜ਼ਮੜਿ ਭਾਰੀ 

“ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਗਲ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਣਰੇ ਜੇ ਬਚਣਗੇ ਸੋ ਕੰਗਾਲ ਹੋਗੇ ਦੁਬੀ ਹੋਣਗੇ । 
੧ਮੱਗੇ ਵਧਕੇ (ਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ) ਦਾੜ੍ਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਭਾਗ 
ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ) ਕੁਛੜਾ ਫਰਕ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 5ਅਗਨੀ । 
ਓਇੰਦ੍ਰ । “ਵਰੁਣ । <ਕੁਏਰ । “ਚੈਂਦ ਤੇ ਨੂਰਜ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ (ਆਏ) । “ਅੱਠੇ ਵਸੂ ਤੇ 
ਗਿਆਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁੱਜੇ । ੯ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈ੮, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ “ਮੰਗਯਾ! ਦੇ ਪੜ੍ਹਾ 
ਘੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦੀ ਮੁਖ ਸ਼੍ਰਾਧ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

“ਪ੍ੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਗਾਦੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਖੋ _ਰੁਤ 
੬ ਅਬੂ ਝ੧1 



ਸ਼ ਜੂਨ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਚਜ। _ ( ੬੩੩੩ ) _ਲੋਲ ੨। ਅਸੂ ਕਤ. 

॥੨੬ਮਸਿੱਧ ਪੀਰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਿ ਨੌਰੇ। ਬਿੱਦਕਾਧਰ'ਗੈਧਰਬਘਨੇਰੇ। ਕਿੰਲਰ 

ਜੱਛ ਅਪੱਸਰਾ ਆਈ। ਥਿਰਿ ਸੁਰਗਨ ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਵਧਾਈ ॥੨੭॥ ਬਹੁ 

ਉਤਸਵ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਸਾਰੇ ,“ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਵ” ਉਚਾਰੇ(ਚਾਰਹੂੰ ਵੇਦ ਰੂਪ 

ਧਰਿ ਆਏ। ਜਥਾ ਡ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਪਾਸ ਸਿਧਾਏ॥੨੮॥ ਸਰ ਗਰ ਸ਼ੁੱਕਗਨੌਸ਼; 
ਸਪਤਿ ਰਿਖਿ । ਬਿਰੇ ਗਗਨ ਮਹਿ, ਹੇਰਨ ਗਰ 'ਸਿੰਖ। ਕੁਛਕ ਕੁਲਾ- 
ਹਲ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੁਨਜੋ' ਪਿਖਜੋ ਜੋ ਥਿਰ ਗੁਰ ਪਾਸ ॥ ੨੯ ॥ ਇਤਨੇ 

ਮਹਿੰ ਜਪੁਜੀ ਪਠਿ ਕਰਿ ਕੈ। ਪੰਦ਼ ਦੋਹਰੇ ਬਹੁਰ ਉਚਰਿਕੈ।“ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਜਨ ਦਈ ਏਕ” ਉਚਾਰਾ । ਐਸੇ ਆਸ਼ੈ ਜਿਨਹੁੰ ਮਾਰਾ॥ ੩੦ ॥ “ਪੁਥਮ 
ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਧਕਾਇ ਸੈਭਰੀਐਂ । ਇਹ 
ਪਉੜੀ ਪਠਿ ਕਰਿ.ਪੁਨ ਸਾਰੀ । ਖਰੇ ਭਏ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੧ ॥ 

ਕਰਦ ਕਮਾਨ ਪਾਨ ਮਹਿ ਧਰੀ। ਪਠਿ ਅਰਦਾਸ ਮੈਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਪੁਨ 
ਮਖਮਲੀ ਕਮਰਕਸ ਲੀਨੀ । ਕੇਧੇ ਧਨਖ ਟਿਕਾਵਨ ਕੀਨੀ ॥ ੩੨॥ 
ਕਰਦ ਪਾਗ ਮਹਿ ਧਰੀ ਬਨਾਇ। ਲਈ ਹਾਥ ਮਹਿ ਤੁਪਕ ਉਠਾਇ। ` 

ਕਮਰਕਸਾ ਸੈਪੂਰਨ ਕਰਿਕੈ । ਝੇਵ ਜਾਮ ਨਿਸ ਰਹੀ ਤਿਚਰਿਕੈਂ ॥ ੩੩ ॥ 
ਦਗਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗ਼ਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਉਬਰਨ ਕਰਯੋ ਜੋਤਿ ਜਾਗਤੀ ਅਤੇ ॥ ੩੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪਿਥੋ ਵਿਨਿੰਦ' 
ਪਰਾਤਿ ਅਰਵਿੰਦੈਂਗਬਦਨ ਪੁ ਫੁੱਲਤਿ ਤਿਨਹੁੰ ਮਨਿੰਦੈ । ਜਨੁ ਰਾਂਕਾ ਸ਼ਾਰਦ 
ਕੌ ਖੈਦੇ' । ਆਪਿ ਅਨੇਦਤਿ ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ ॥ ੩੫ ॥ ਹਯਨਿ ਢਾਂਸ ਕੌ _ 
ਨਿਕਣ ਨਿਹਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿ ਸੋਂ ਤਿਹ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾਂ। ਖਾਸ ਤਬੇਲੋ ਜਿਤੇ 
ਤੁਚੇਗ। ਝੂਰਨ ਮੈਗ ਸਧਾਰਹੁ ਅੰਗ ॥੩੬॥ ਜ਼ੀਲਜ਼ਰੀ 'ਕੇ ਸਭਿ ਪਰ ̀  
ਭਾਲਹੁ । ਕਰਿ ਰਾਖਹ ਥਿਰ ਤਯਾਰ ਉਤਾਲਹੁ! । ਸੁਨ ਆਇਸੁ ਕੋ 
ਤੁਰਭ ਸਿਧਾਰੇ । ਸਰਬੈਗਨ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿ ਤਕਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਬਸ ਬਿਕੂ- 
ਖਨ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ । ਦੇ ਕਵਿਕਾ ਤਿਸ ਬਾਨ ਵਿਰਾਏ। ਆਪ ਉਤਾਯਲ 
ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਭੀਰ ਬਹੁ ਜਹਾਂ ॥ ੩੮ ॥ ਕੌਤਕ ਦਰਸਹਿੰ 
ਮਨ ਬਿਸਮਾਏਂ । ਜਲਤ । ਮਸਾਲ ੜਾਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਖਰੇ ਸਭਿਨਿ 

"ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ । ੨ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ । ਖਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ੍ਹਣ ਲਈ । 
%ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਵੇਖਕੇ ਜਿਵੇ ਕਮਲ ਖਿਲਦੇ ਹਨ । “ਮਾਨੋ ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੀ ̀ ਪੂਰਣਮਾਂ ਦਾ 
ਚੋਰਾਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਡ੍ਨ ਹਨ । ., .. 



ਸ਼ੀ ਗੁਚੇ ਪਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ੬੩੩੪ ` ਐਲ ੨ । ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਮਹਿ ਸ਼ੋਭੈਂ।ਕਿਸਕੀ ਸਮ ਕਹੁ ਕੌਨ ਨ ਲੋਭੈ? ॥੩੯ ॥ ਮੁਖ ਪਰ ਜੋਤਿ 
ਚਗੂਨੀ ਲਸੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਹਤ ਖਰੇ ਕਟ ਕਸੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿ 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਕੋ ਉਪਜਯੋ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੪੦ ॥ ਬਿਚ 
ਕਨਾਤ ਕੇ ਚਹਤਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਪੈਨ ਪੈਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ” । ਉਚਰਹਿਂ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ । ੪੧॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਤਿ ਹੈ' ਸਭਿਨਿਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ । 
ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ਨ ਹੋਤਿ ਹੈ ਇਮ ਲਘਿ ਬਿਸਮ ਬਿਸਾਲਾਂ ॥ ੪੨ ॥ ਦਿਤਿ ਸ੍ਰ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਬੇਕੁੰਠ ਤਮਨ' ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਬਿੰਸਤੀ 
ਅੰਹੂ॥ ੨੩ ॥ ੨੪, [ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੀਪਮਾਲਕਾ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ ਜ੍ਰਲਤਿ ਮਸਾਲ ਕਿ ਝਾਰ । ਪਾਵਤਿ 
ਧਾਰ ਫੁਲੋਂਲ ਕੀ ਕਿਧੌਂ ਪ੍ਰਿੱਤ ਕੋ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਿਨ ਸਮ ਭਯੋ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਿਮਰ ਸਘਨ ਚਹੁਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਚਾਲਾ । ਚੈਚਲ ਚਰਨ 
ਚਿਖਾ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲੋ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਭਿ ਸ਼ੋਭਿਤਿ ਭਲੋ॥੨॥ਤਨੀ ਕਨਾਤ 
ਪੌਰ ਜਿਸ ਘਾਨ' । ਤਹਿਂ ਥਿਰ ਹਰੈ ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ(ਜਾਇ ਚਿਖਾ ਪਰ 
ਬੈਠੈਂ ਜਬੈਂ੧ । ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਦਛਿਨਾ ਦੈ ਕਰਿ ਸਬੈ ॥ ੩ ॥ ਬਹੁਰ ਹੁਤਾਸਨ ਜੋ 
ਜ੍ਰਲਤਾਵਹੁ । ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਹੀ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਵਹੁ । ਇਸ ਫ਼ਾਰਜ ਮਹਿ 
ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਨੀ । ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਧੀਰਜ ਧਰਨੀ? ॥ ੪ ॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ । ਪਹੂੰਚੇ ਜਾਇ ਚਿਤਾ ਜਿਸ ਥਾਨਾ । ਧਨੂਖ 
ਸਿਕੈਧ ਤੁਢੋਗ ਟਿਕਾਈ।ਬਰਛੀ ਦਹਿਨੇ ਹਾਥ ਉਠਾਈ ॥੫॥ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ 
ਸਮਦਾੜ ਕੁਠਾਰਾਂ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਮਹਿ ਧਰੇ ਸੁਧਾਰਾ ।ਖੰਜਰ ਤਰਕਸ਼ ਖਰ 
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਰੂਪ ਬੀਰਰਸ ਕੇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ੬॥ ਬਦਨ ਅਦੀਨ“ ਸੁ ਨਯਨ 
ਰਿ ਦਾ ਤੀ ਧਰ ਦਿਸ ਛਿਨ ਬਦਨ ਚੈਦ੍ਮਾਂ 

। ਲੋਚਨ ਸਭਿਨਿ ਚਕੋਰਨਿ ਜੋਰ।੭॥ਦਿਪਤਿ ਤੇਜ ਕੋ ਪਿਖਿ ਪਿੰਖ 
ਸਾਰੇ । ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰੇ । ਕਮਲ ਨਯਨ_ਬਿਕਸਤਿ ਬਿਸ- 
"ਕਿਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਹਾਂ, (ਆਖੋ ਉਸ ਵਲੋ) ਕੌਨ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਇਆ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ 

. ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ 
ਸਕਦੀ, ,ਇਉ' _ਲਖਕੇ_ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।_ਥੈਅਸੀਂ) ਜਦੋਂ 
ਏਠੀਏ । ਓਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਡ । “ਕਦੇ ਦੀਨ_ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਲਾ 
ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ । 



( ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਸ। ___ (੬3੩੫) ___ਸੌਲ੨।ਸੀਸ ੨੪ 
ਮਾਦੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਮੇਖਾਂ ਤਿਸੀ ਦਿਸ਼ਿ ਲਾਏ ॥੮ਗਨ ਝੈਦਨ ਅਗਰਾਵਿ” 

ਘਨੋਰੇ । ਚਿਖਾ ਬਿਸਾਲ ਰਚੀ.ਸਭਿ ਹੇਰੇਭਏ ਅਰੁਢਨਿ ਢੁਰ ਭਗਵਾਨ । 

ਵਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਈਧਨ ਜਹਾਂ ਮਹਾਂਨ॥੯॥ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਆਇਸੁ ਤਬਿ ਦੀਨਿ । 

ਸਿ ਦੇਸ਼ਨ ਕੌ ਰੁਖਸਦ ਕੀਨਿ। ਇਕ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੁਤਿ ਰਹਿਤ'।ਤਿਸ 
ਮੈਗ ਬੋਲੇ ਕਰੁਨਾ ਸਹਿਤ ॥੧੦ ॥ ਪਛਸ ਬਲ ਰਹਹੁ ਦੇਗ਼ ਬਰਤਾਵਹੁ । 

ਸ਼ਰਧਾ ਜੁਤਿ ਸੇ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਵਹੁ। ਦਰਬ ਅਸੈਖ ਇਹਾਂ ਜੋ ਆਇ । ਤਿਸ 

ਤੇ ਨਹਿੰ ਮੰਦਿਰ ਢਿਨਵਾਇ ॥ ੧੧॥ ਸਕਲ ਦੇਗ਼ ਪਰ ਦੇਹੁ ਲਗਾਈ । 

ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਕਰਿਵਾਈ । ਚਿਨਹਿ ਮਹਿਲ ਤਿਸ ਕੁਲ ਗਲ 
ਜਾਇ! ਯਾਂਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਸਰਾਇ” ॥ ੧੨॥ ਤਬਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰ 
ਜੋਰੇ।ਪਸਿਖ ਮੈਗਤ ਨਾਂਹਿਨ ਇਤ ਓਰੇ। ਕਿਸ ਤੇ ਲੋ ਧਨ ਦੇਗ਼ ਚਲਾਵੈਂ। 
ਰਹੈਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਾਵੈਂ?॥ ੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ । 
4ਚੋਸ਼ ਨ ਰਹੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਨ । ਇਕ ਦੁਇ ਬ੍ਰਿੰਦਕ“ ਇਹਾਂ ਬਨੈ ਹੈਂ । 
ਰਿ ਪਅ 
ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰੀਯਹਿ ਕਾਇ । ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਭਿਹਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। 

ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਿਨਾ ਥਿਰ ਚਹੁੰ ਘਾਏ ॥ ੧੫ ॥ ਜ੍ਰਲਤਿ ਹੁਤਾਸਿਨ ਕੀਨ 
ਕਿਸਾਲਾ । ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਸਕਲ ਤਤਕਾਲਾ । ਜਬਹਿ ਕਨਾਤ ਪੌਰ ਤਜਿ 

ਆਏ । ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਹਿ ਤਬਿ ਸੁਨਿ ਪਾਏ ॥੧੬॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁ 

ਵਤੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਤਿ ਸੁਖਿ ਮਤੇ। ਜਬਿ ਭੀ ਅਗਨਿ ਪ੍ਰਚੋਡ ਬਡੇਰੇ । 

ਨਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਪਰਸੀ ਨੋਰੇ॥ ੧੭ ॥ ਤਬਿ ਸਮਾਧਿ ਸਤਗੁਰੂ ਲਗਾਈ] । 

ਜੋਗ ਅਗਨਿ ਤੂਰਨ ਉਪਜਾਈ'। ਚਢਿ ਅਕਾਸ਼ ਕੋ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ । “ਹਾਇ 
੧ਬਮਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । “ਅਗਰ ਆਦਿਕ । ਰਹਿਤ ਸਮੇਤ ।(ਅ)ਕੋਲ ਰਿਹਾ । ਸਾਡੀ ਕਹੀ ਬਾਤ 

ਭੁਲਾਉਣੀ ਨਾ। “ਟੋਲੇ । <ਹੋਈ । “ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੀ “ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਹਮਦੈਧ੍ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਅਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ 

ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੌਤ ਇੰਢ ਵਰਨ) ਹੈ । “ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ` ਮੁਖੀ 

ਸਿਖ ਓਹ ਸਨ, ਏਹ ਸੇੱਪਣਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੈਦਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ । ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋ' ਚਲ ਬਸਨੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ । 

"ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਠ ਵਾੂ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਤੀ 
ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ । ਪਾਠ ਇਉਂ' ਹੈ:- 

ਜਗ ਮਗ ਜੋਤਿ ਤਰਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ । ਅਨਹਦਿ ਸਬਦਿ ਉਠੈ ਝੁਣਕਾਰਾ । ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਲ ਅਪਾਰਾ ॥ ੧੮ । ਸੁਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਦ .ਲਿਵਲਾਈ । 



__ਗ੍ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । __ (੬੩੩੬) ਐਨ ੨ । ਅਨ ੨੪ 
ਹਾਇ” ਨਰ ਖਰੇ ਪੁਕਾਰੇ॥੧੮॥/ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਗਗਨ ਮਹਿ ਹੋਵਾ। ਸੁਨਜੋਂ 
ਸ਼ੌੰਨ ਕੁਛ ਨੌਨ ਨ ਜੋਵ।ਗਨ ਦੇਵਨ ਮਹਿ ਨੌਬਤ ਬਾਜੇਸੂਨਤਿ ਸਕਲ 
ਜਿਮ ਨੀਰਧ' ਗਾਜੇ ॥ ੧੯ ॥ ਪਰੀ ਰੂੰਜ ਇਕਬਾਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਨੁ 
ਗਾਜਤਿ ਮਧੁਰੀ ਘਨ ਮਾਲਾ । ਭਯੋ ਅਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨਾ । ਲਲ 
ਬਰਣ ਸਭਿ ਕੌ ਵ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ॥੨੦॥ ਜਨੁ ਬਰਖਾ ਕਰਿ ਕੁਛ ਘਨ ਲਵੇ”। 
ਸਾਵਣ ਕੀ ਸੈਧਕਾਂ ਮਹਿ ਵਟੇ । ਸੂਰਜ ਕਿਰਣ ਸਜਲ ਤੋ ਬਰਣ। ਤਿਸ 
ਬਿਧਿ ਦਿਖਿਯਤਿ ਪੀਤ ਕਿ ਅਰਣ”" ॥ ੨੧॥ ਭੀਰ ਬਿਮਾਨਨ ਕੀ ਬਹੁ 
ਹੋਈ । ਗੁਰ ਆਗਵਨ ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਗੀਰਬਾਣ' ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁਦਾਏ। 
ਜੈ ਜੈ ਧੁਨਿ ਤੇ ਰੌਰ ਉਠਾਏ ॥੨੨॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕ ਹ ਫੜੇ । ਮਿਲੇ 
ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਗਨ ਜਿਤੇ । ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੁਲ ਬਲ ਤੋ ਪਰਿਹਹੇ” ॥੨੩॥ ਸਯ/ਪੰਕਜ ਪੂਤ<ਵਿਭੂਤ ਮਿਲੋ ਸ਼ਿਵ ਆਨਿ ਮਿਲੋ ਪੁਰਹੂਤ” ਸਮੇਤਾ । ਨਾਰਦ ਗਾਵਤਿ ਬੇਣ ਲਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੇ 
ਪਦ ਜੇ ਸੁਖ ਹੇਤ।ਆਦਿ ਹੁਤਾਸਨ" ਦੇਵ ਸਬੈ ਬਰ ਦੇਵਵਧੂ ਹੁਇ ਮੋਦ- 
ਨਿਕੇਤਾਂ । "ਕੌਤਕ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਨਿਹਾਰਹਿੰ# ਕੈ ਦਿਖਰਾਇ ਬਿਬੇਕ 
ਸੈਕੈਤਾ"॥੨੪॥ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਖੈਦਨ ਜੋਗ ਨਿਕੈਦਨ 

ਹੋ ਦੁਖ। ਪੰਥ ਰਚਜੈ, ਸ਼ੁਭ ਰ੍ਰਥ ਸਚਕੋ, ਅਰਿ ਪੁੰਜ ਪਚਯੋ ਅਰ ਕੈਠਾ£ ਲਹਜੋ ਸੁਖ” । ਤੇਜ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਦਾ ਬਿਕਸਯੋ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਦ 
ਦਿਧੈ ਮੁਖਹਿੰਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੀ,ਤਰਕਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਪਾਇ ਰਿਸੇ 

_ਚੁਖ''॥੨੫॥ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਦੋਵਨ ਮਹਿ ਗਨ ਦੇਵਵਧੂ ਬਹੁਨਾਚਤਿਹੈਂ। 
"ਬੱਦਲ । "ਹਟੇ । “ਜਲ ਸਹਿਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ। ਦਲਾਲ ਕਿ ਪੀਲਾ, ਭਾਵ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । “ਦੇਵਤੇ । <ਬ੍ਹਮਾਂ । “ਇੰਦ੍। “ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ । 
੯ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਕੇ ਭਾਵ ਬਹਤ ਪ੍ਰਨੰਨ ਹੋਕੇ । "5ਮਨੇਕ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ( ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ 
ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਵਾਨੰ) ਕੌਤਕ (੨੬ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ) ਕਰ ਰਦ ਹਨ ₹ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ( ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿਚ) ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ [ਸਸ:, ਨੈਕੈਤ=ਇਸ਼ਾਰਾ] । (ਅਅਨੋਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੌਤਕ (ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ) ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਜਾਨ ਦੇ ਘਰ (ਚ ਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ( ਅੰਤੇ ਓਹ) ਦੇਖ ਰਦੇ_ਹਨ ( ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ) । [ #ਕੋਤ=॥ ` ਕੇਤ=ਘਰ। ਸਮ ਧਾਤੂ ਕਿਟ੍=ਵੇਸਣਾ ਤੋਂ ]। ਸ਼ੂਚਨਾ=ਦੇਵਟੇ ਤਾਂ “ਮੋਦ ਨਿਣੇਤਾਂ=ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਦੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਦ ਜੀ “ਵਿਵੇਕ ਨੈਕੋਤਾ” ਹਨ, ਕਿ ਓਹ ਪੂਰਨ ਗਹਾਨ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਖੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਜਹੇ ਹਨ । "ਖਪਾਇਆ । "੧ਅੇ ਸੂਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ । "ਤਰਤੀ ਕੁ ਭਰ ਗੁੱਸੇ ਨਲ 1- 

`ਂਖ-ਅਨੇਕਨਿ ਕੈ ਕਰਿ ਕੈ । 1ਪਾ:=ਅਰਕੋਨ ਲਹਗੋ । 



`ਗ੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੩੭ ਐਨ ਕ। ਔੰਰੂ ੨੪ 

ਮੰਗਲ ਕੋ ਸਰਬੈਗ ਧਰੈ ਜੈ ਬਾਕ ਉਤੈਗ ਉਬਾਚਤਿ ਹੈਂ । ਬਾਜਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਮਿਰਿਦੋਗ, ਉਪੰਗ', ਮਦੈਗ',ਸਰੈਗਨਿ" ਰਾਚਤਿ ਹੈ।ਜਾਚਤਿ ਹੈਂ ਦਰਸੈਨ 

ਨਹਿੰ “ਬੈਨ ਗੁਰੂ! ਮੁਦ ਮਾਚਤਿ ਹੈਂ ॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 
ਦ ਕੋ ਆਦਰ ਕਾਰਨ ਦੇਵ ਮਿਲੋ।ਧੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੋਅਵਿਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕ 

ਭਏ ਗਨ ਸੈਗ ਚਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਹੇਰਿ ਸਮੂਹਨ ਕੋ ਮਿਲਿ ਰੀਤਿ ਜਬੋਚਿਤ 
ਕੀਨ ਭਲੋ । ਕੌਤਕ ਹ੍ਰੈ ਉਤਸਾਹਨ ਕੈ ਇਮ ਆਪਸ ਮਹਿ ਹਰਖਾਇ 
ਚਲੋ॥੨੭॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇਸ ਅਖ ਿਿ 
ਪੌਰ ਪੌਰ ਸਭਿ ਣੌਰ ਮਹਿਂ ਮੋਦ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੨੮॥ਸ੍ਰੈਯਾ॥ “ਛੋਰਿਕੈ ਪੌਰ 
ਕੀ ਠੌਰ ਕਨਾਤ ਤੋ ਬਾਹਿਰ ਆਨਿ ਬਿਰੈ ਸਮੁਦਾਯਾ।ਬੈਠਿ ਗਏਗਨਸਿੰਘ 
ਚਹੂੰਦਿਸ਼ਿ ਲੋਚਨ ਤੋ ਜਲ ਪੁੰਜ ਬਹਾਯਾ।ਸੂਰਤਿਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਮਿ੍ ਦੁ# ਮੂਰ- 
ਡਿ ਧਕਾਂਨ ਧਰੇ ਮਨ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯਾ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਲੋ ਗੁਨ ਕੋ ਸਿਮਹੋਂ ਸ਼ੁਭ 
ਸ਼ੀਲ ਸਰਾਹਿਤਿ ਦੀਰਘ ਦਾਯਾ੨੯।/ਸ਼੍ਰੀਪ ਭੁ!ਇੰਘ ਕਦੰਬ” ਪੰਜਾਬਕੇ 
ਕੌਨ ਅਲੀਬ ਇਹਾਂ ਹਮ ਕੋਰਾਕੌਨ ਕੇ ਹੋਇ ਸਮੀਪ ਬਿਰੈ' ਨਿਤ, ਕਾਹਿ 
ਪਿਥੈਂ ਸਭਿ ਮੈ ਸਵੇਗਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਨ ਚਾਰ ਗਿਰਾ ਕਿਸ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਸ਼ੁਨੈ' ਕਰਿ ਘੇਰਾ। ਦੇਖਿ ਕਿਸੇ ਹਮ ਆਨੰਦ ਪਾਵਹਿ ਲੋਕ ਦੁਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਵਡੇਰਾ?॥੩੦॥ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚਤਿ 2 ਚਤਿ ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਕਰੋਂ ਮੁਖਿ, ਹੀ 
ਦੁਚਿਤਾਈ" । ਏਕ ਕੇ ਸੈਗ ਨ ਦੂਸਰ ਬੋਲਤਿ ਦੇਖਨ ਕੋ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤਿ 
ਚਲਾਈ । ਜਜੋਂ ਬਹੁ ਨਾਗਨ ਕੀ ਮਿ ਏਕ, ਭਈ ਕਿਤ ਲੋਪ, ਨਹੀ 
ਪੂਨ ਪਾਈ:-ਭਾਗ ਬਿਹੀਨ ਬਿਯੋਗ ਸਹਜੋ, ਗੁਰ ਸੈਗ ਗਏ ਨ ਸਗਰ 
ਬਿਹਾਈ"॥੩੧॥ਪਖਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਤੈਗਨ ਕੀ ਛਿਨਮੈਂ ਤਨ ਦੇਤਿਬਿਲੋਕਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਨਾਦ ਸੁਨੋ ਅਹਿਲਾਦ ਰਿਦੈ ਕਰਿ ਹ੍ਰੈ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਏਟਾਂ" 
“ਨਸਤੌਗ ਨਾਮੇ ਬਾਜਾ ਜੋ ਗਲੇ ਨਾਲ ਵਜਦਾ ਹੈ । “ਇਕ ਬਾਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ 
ਹੈਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੰਗੀ ।[ ਫਾ:, ਚੰਗ=ਸਾਰੰਗੀ । ਹਿੰਦੀ, ਮੁ=ਵਡਾ । ( ਅ ) ਮੁ” ਚੈਗ=ਵਡੀ 
ਸਾਰੰਗੀ । ਸ਼ੈਕ- ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁ=ਮੂੰਹ । ਚੰਗ=ਦਿਕ ਬਾਜਾ, ਬਰਬਤ ਬਾਜਾ! (ਅ) 
ਦੱਡ । “ਟ੍ਰਾਂਗ । ਸਾਟੈਗੀ ਵਰਗਾ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਾਜਾ । “ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਚਦੇ. 
ਹਨ । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਛਡਕੇ ਹੁਣ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । 
€ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ( ਅ ) ਦਾਈਆ । “ਸਟ । "ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 
€ਸਿੰਘ ਬਿਰਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:-""ਸਰੀਰ ਛੱਡਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਏ । "ਹਰਨ । “ਪਾ:-ਮਬੂ । 

ਤ 
ਪਰ 



ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਥਦ । ( ੬੩੩੮ ) ਲੈਲ ੨ । ਜੰਹੂ ੨੪ 

ਬਿਨਾਸਾਂ।ਏਕ ਸੁਰੈਧਿ ਤੇ ਅੰਧ ਮਧੂ ਬ੍ਰਿਤਿ ਛੋਰਤਿ ਨਾਂਹਿ ਪ੍ਰਮੋਦਾਂ ਮਹਿ 
ਵਾਸਾਂ।ਮੀਨ ਰਹੈ ਜਲ ਤੋ ਸੁਢ ਸੋਂਬਿਛਰੇ ਮਰਿ ਜਾਂਤਿ,ਸੁ ਪ੍ਰੋਮ ਉਪਾਸਾ” 

॥੩੨॥ ਕਯਾ ਇਹ ਜੈਤੁ ਮਲੀਨ ਮਹਾਂ; ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਦੈੜਿ ਹੈਂ ਆਪਨੇ 

ਪਾਨਾ । ਹੈ ਹਮਰੋ ਤਨ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਸਭਿ ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਮਨ ਲਾਭ ਰੁ 

ਹਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾ ਦੁਹਿ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਸੁ 
ਕਲਜਾਨਾ। ਸੋ ਹਮ ਜਾਨਿ ਮਹਾਤਮ ਕੌ ਨਿਰਬਾਹਿ ਨ ਕੀਨ” ਭਏ ਅਨ- 

ਜਾਨਾ॥੩੩॥ਪਾਹਨ ਤੇ ਨਿਠਰੋ ਹਮਰੋ ਉਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਰ ਬਿਯੋਗ ਸਹਾਰਾ 

ਜਾਂਹਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਲੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਹਿੰ ਲੋਕਨ ਕੌ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਲਿਕ ਭਾਰਾ । 

ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੈਠਿ ਰਹੇ ਬਨਿ ਦੀਨ, ਗਏ ਨਹਿ ਸਾਥ ਜੂ ਨਾਬ ਉਦਾਰਾ”। 

ਭੂਰ ਬਿਸੂਰਤਿ ਹੈਂ ਬਨ ਮੁਰਤਿ“ ਅੰਗ ਅਡੋਲ ਬਿਰੇ ਇਕਸਾਂਰਾ॥ ੩੪ ॥ 
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੇ ਬਸਿ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੌ ਚਾਰਹੂੰ ਓਰ ਬਿਰੇ । ਦਾਸ 
ਤੁਰੈਗਨ ਮਹਿ ਗਮਨਜੋਂ ਇਕ, ਰੈਗ ਕੁਮੈਤ ਨ ਡੀਠ ਪਰੇ । ਦਾਮ ਖੁਲੋ 
ਅਗਵਾਰ ਪਿਛਾਰਿ,ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਾ ਤਿਸਥਾਨ ਪਰੇ।-ਕੌਨਸੇਪੰਬ ਉਨੰਘ 
ਗਯੋ ਤਿਸ ਰੀਤਿ ਰਹੇ ਇਹ ਦ੍ਰਾਰ ਭਿਰੇ-॥ ੩੫ ॥ ਆਨਿ ਭਨਯੋਂ ਸਭਿ 

ਸਿੰਘਨ ਬੀਚਤੁਰੈਗ ਕੁਮੈਤ ਨਹੀ' ਨਿਜ ਥਾਨ । ਜ਼ੀਨ ਕੋ ਪਾਇਕੰ 
ਤਯਾਰ ਕਰੇ ਸਭਿ ਦੇਕ ਪੈ ਆਪ ਚਵੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ? । ਸ਼ੋਨ ਸੁਨੋ ਬਿਸਮਾਇ 
ਬਿਲੋਕਤਿ “ਏਕ ਨਹੀਂ; ਹਿਤ ਜਾਂ ਪਰ ਠਾਨੋ । ਔਰ ਖਰੇ ਅਸੁ ਮੋਚਭਿ ਹੈਂ 
ਅਸ”, ਹੀਯ ਸੈਦੇਹ ਭਏ, ਕਿਮ ਜਾਨੋ”? ॥੩੬॥ ਦੋਇ ਘਰੀ ਜਬਿ ਦਯੋਸ 
ਚਢਜੋ ਬਹੁਰੋ ਚਿਤ ਸੋਚਤਿ ਸੈਕਟ ਪਾਏ। ਈੀਧਨ ਲਯਾਵਨਿ ਹਾਰਿ ਹੁਤੋ 
ਤਿਨ ਬਾਹਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਦਰਸਾਂਏ੯ । ਆਇ ਗਯੋ ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿ 
ਜਹਿੰ ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤ ਰਿਦੈ ਸਮਦਾਏ।ਹੇਰਿ ਖਰੋਹੁਇ ਦੀਨ ਸੈਢੇਸਹ"'“ਮੋਹਿ 
“ਮ੍ਰਿਗ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਇਕ ਸੁਰੀਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ( ਭਾਵ 
ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭੇਰਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਚ ਆਕੇ (ਕਵਲ ਛੁੱਲ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ) ਲਪੋਫ ਵਿਚ 

ਆਇਆ (ਉਸ ਨੂੰ) ਛਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । [ਸੈਸ:, ਪ੍ਰਮੋਦ=ਏ) । ਬਿਤਿ=ਪੌ ਰਾ। 
ਲਪੈਟ]। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲੈਸੇ ਹੈ । (ਅ) ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਪਾਸ ਹੈ ! [ਉ=ਵਿਸ਼ੇਖ 

ਪਾਸਾ=ਪਾਸ ਹੈ]। ਏਯ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਨਾਂ ਕੀਤਾ । “ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਕੇ । “ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਪਏ 
ਹਨ ਅਗਾੜੀ ਪਿਛਾੜੀ ਦੇ ਰੱਸੇ । ?ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਅੱਥਰੂ ਕੈਰਦੇ ਹਨ ।[ ਅਸੁ=ਅਸ੍ਹ=ਘੋੜੇ । 
ਅਸੁ=ਅੌਜ੍ਰ=ਨੱਬਰੂ] । "ਕੀ ਜਾਣੀਏ । <ਉਸ ਨ ਬਾਚਰ ਰੁ ਰੂ ਜੀ ਲੂੰ ਡਿੱਠਾ ਸੀ । ੧੯ਮੂਠੇਹਾ 

ਦਿਤਾ। #ਪਾ:-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ । 



ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮੂਰਜ । (੬੩੩੯) _ਐਨ੨। ਅਊ੨੫, 
ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਦੂਰ ਸਬਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕੀਨਿ--ਕਹੋ 
ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸਮੁਝਾਏ । ਆਇ ਤੁਰੋਗਮ-ਤੀਰ ਗਯੋ ਹਮ'; ਵਹਿਨ 
ਬੇਗ ਬਲੀ ਚਪਲਾਏ। ਸ਼ੋਕ ਨ ਚਿੰਤ ਕਰੋ ਚਿਤ ਮ/ਹੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਹੁ 
ਹੁਇ ਅੰਤ ਸਹਾਂਏ-4 ਯੌ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਕੁ ਜਾਤਿ ਭਏ” ਸੁਨਿਕੇ ਗੁਰ ਬਾਂਤ 
ਸਬੈ ਬਿਸਮਾਂਏ । ੩੮ ॥ ਦੋਹਰਾ । ਸੈਮਤ ਸੱਤ੍ਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ ਪੁਨ ਪੈਂਹਠ 
ਪਹਿਚਾਨ । ਕਾਂਤਕ ਕੀ ਸ਼ਦਿ ਪੰਚਮੀ ਨਿਸ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਪਯਾਨ ॥ ੩੯ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ£ਥੇ ਉਤਰ ਐਨ “ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ 'ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤਰ- 
ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੪॥ ੨੫, [ਇਕ ਮੈਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ । ਬਾਲੇ ਰਾਇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸ਼ੋਕ ਕਰਹਿ ਬੈਠੇ ਸਕਲ ਸੁਨਿ ਤੁਰੇਗ ਕੀ ਬਾਤ । ਨਿਜ ਵਾਹਨ 
ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਬੀਰ ਬੱਖਯਾਤ।੧॥ਚੌਪਈ॥ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਹੀ ਚਢਿ 
ਆਏ । ਚਿਤਵੰਹਿੰ ਗੁਰ ਚ਼ਰਿੱਤ੍ ਬਿਸਮਾਏ । ਏਕ ਸਾਧ ਪੁਨ ਚਲਿ ਕਰਿ 
ਆਯੋ । ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਅਵਿਲੋਕ ਅਲਾਯੋ ॥ ੨॥ “ਤਮ ਕਿਮ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਿਲਿ 
ਕਰਿਕੈ ਊ ਸ਼ੋਕ ਸਚਿੰਤ ਮੌਨ ਮੁਖ ਧਰਿਕੈ” । ਸੁੰਨ ਕਰਿ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਉਦਾਰੇ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ ॥ ੩॥ ਸੈਨ ਦੀਨ ਜਿਮ ਮਹਿ- 
ਪੜਿ ਹੀਨ” । ਚੋਦ ਬਿਨ ਜਿਮ ਰਾਤਿ ਮਲੀਨਾ । ਜਿਮ ਮਥਰਾ ਮਹਿੰ 
ਸ਼ਕਾਮ ਸਿਧਾਯੋ। ਪੀਛੋ ਗੋਪੀ ਗਨ ਬਿਕੁਲਾਯੋ ॥ ੪॥ ਜਥਾ ਰਾਮ ਬਨ 
ਬਿਥੈ ਸਿਧਾਰੇ । ਔਧਪੁਰੀ ਕੇ ਨਰ ਦੁਖਿਯਾਰੇ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਸਿੰਘ 
ਰਹੇ ਹੈਂ । ਰਿਦੇ ਬਿਖਾਦ ਬਿਸਾਲ ਲਹੇ ਹੈਂ? ॥੫॥ ਬੋਲਜੋ ਸਾਧ “ਪੰਥ ਮਹਿੰ 
ਜਾਵਤਿ । ਵੇਖੇ ਤਹਿ ਗਰ ਅੱਗ ਸਿਧਾਵਤਿ। ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਦਿ ਕੀਨਿ ਪਗ] 
ਨਮੋ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲੋ ਤਿਹ ਸਮੋ' ॥ ੬॥-ਆਵਹੁ ਸੈਤ ਦਰਸ ਲਿਹ 
ਦੇਹ । ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿਨਿ ਅਨੰਦ ਅਛਹ । ਅੰਤ ਸਸੈਂ' ਕੋ ਮੇਲ ਤੁਹਾਰੋ। 
ਜਹਿੰ ਸੈਜੋਗ, ਬਿਯੋਗ ਬਿਚਾਰੋ-॥੭॥ ਮੈ' ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੂੜਕੋ ਕਰ ਜੋਰਿ।- 
ਰਾਂਵਰ ਕੋ ਪਯਾਨ ਕਿਤ ਓਰ $ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਾਬ ਤਿਹਾਰੇ”? ਨਾਂਥ! 
ਇਕਾਕੀ ਕਹਾਂ ਪਧਾਰੇ ?-॥ ੮ ॥ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਵ!ਤ-ਹਮ 
ਅਖੇਰ ਹਿਤ ਬਨ ਕੋ ਜਾਵਤਿ। ਕਰਹਿ ਸੇਲ ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਭਾਵੰਤ। ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਬਿਚਰਤਿ ਆਨੰਦ ਪਾਵਤ-॥੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗ 
ਸਿਧਾਰੇਹਯਕੁ ਮੈਤਪਰ“;ਆਯੁਪ ਧਾਰੇ। ਅਬਿ ਹੀਮੇਂ ਬਿਲੋਕਿ ਚੱਲਿਆਲੋ। 
₹੫ੋੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । “ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਾਂ ਦੀਨ ਏਦੀ ਹੈ । “ਆਪ ਦੇ । 
#ਕੁਮੈਤ ਘੋੜੇ ਉਤੇ। ਰਾ 



ਅਹੈ।ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਲਹੈਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ। 
ਸੁਤਹਿ ਸਿੱਧ ਤਨ ਧਰਹਿੰ ਬਿਲਾਹੀ। ੧੩।ਸੈਤਨ ਕੀ ਸਹਾਵਿਤਾ ਕਾਰਨ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾਰਨ । ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਬਿਸਤਾਰਨ। 
ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨਿ ਕੌ ਨਿਰਵਾਰਨ ॥ ੧੪॥ ਨਿਜ ਵਰ 
ਉਧਾਰਨ । ਧਰਾ ਭਾਰ ਗਨ ਤਾਪ ਬਿਢਾਰਨ। ਹਰਿ ਸੈਡਨ ਦੌਰੋਹੀ ਬਹੁ 
ਮਾਰਨ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੇਵਨਿ ਕਾਰਨ ॥ ੧੫॥ ਧੈਨ ਗੁਰੂ ਸਭਿ 
ਕਾਰਨ ਕਰਨ । ਜਿਨ ਕੈ ਸਮ ਨਹਿ ਤਾਰਨ.ਡਰਨ । ਅਦਭੁਤ ਚਲਿਤ 
ਲਥੇ ਨਹਿ ਜਾਹੀਂ' । ਸ਼ੇਸ਼ ਗਨੋਸ਼ ਪਾਰ ਨਹਿ ਖਾਹੀਂ ॥੧੬॥ ਜੋਗੀਸ਼ਨ ਕੇ 
ਧਯਾਨ ਬਸੇਤੇ।ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ਕਰੇ ਤੇ।ਕੋ ਤਿਕਨੋ ਕਾਰਨ ੜੇ ਤਨ 
ਧਾਰੈਂ । ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੋ ਬੈਕੌਠ ਸਿਖਾਰੈਂ॥੧੭॥ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕ੍ਛੇ ਸ਼ੋਕਠ 
ਬਨੌ । ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਜਸੁ ਭਨੈ'। ਸਭਿ ਕੇ ਬੀਚ ਸਭਿਨਿ ਤੋਂ ਨਜਾਗੇ : 
ਭੋਗ ਭੋਗਤ/ ਲੇਪ ਨ ਧਾਰੇ । ੧੮ ॥ ਯਾਂਤੇ ਕਬਾਂ ਅਕਥ ਗੁਰ ਯੋਰੀ। ̀  
ਹਾਰਹ ਜੇ ਬੁਧਿ ੧ਰ੩ਤਿ ਬਡ ਗ” । ਦਮ ਫਰਚਾਂ ਕਰਿ ਆਪਸ, ਖ਼ਾਂਹੀ । 
“ਗੁਰ ਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਵਹੁ ਨ'ਹੀ”॥ ੧੯॥ ਢਰੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਾਗੈ ਥਿਰ 
ਰਹੈ । ਸੁੱਖਾਂ ਛਕ/ਨੇਂ ਸੈਮ ੩ਥਿ ਲਵੈ । “ਕਰਹੁ ਦਗ਼ ਉਠਿ ਪੁਨ ਸਵਧਾਲੰ, 
ਕਰਹੁ ਸੁਚੇਤਾ ਸਿਮਰਨ ਡਾਨੰ” ॥ ੨੦ ॥ ਢਿਮ ਕਹਿ ਉਠੇ ਵਗ. ਰਿਡੋ 
ਸਿੱਧਾਂ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਜੇ ਡਿਸੀ ਬਿਧਿ। ਭੋਗ ਲਗਾਵਿ ਆਪ ਪੁ; 
ਛਕਹੋ। ੧6 ਹੈਤੇ ਗੋਮਨੰ ਜਲ ਤਕ੧॥ ੨੧॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ 
ਦਸਤਾਰ । ਪੁਨ ਸਭ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ । ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਭੌਗ 
ਲਗਾਯੋ । ਦੈਜ਼ ਅਹਾਰ ਬਹੁਰ ਬਰਤਾ8॥ ੨੨॥ ਅਚ ਅਚਿ ਅਸਨੁ 
ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰ । ਬੈਠੇ ਪੂਨੇ ਕਨਾਡ ਚਹੁੰ ਓਰ । ਕੈਡਿਕ ਪਢੜਿ ਸਿੰਘ 
"ਤਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਨ ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਭੇਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਰਿ ਲਿਪਇਮਾਨ ਨਹਾ 
ਹੁੰਦੇ । 5ਦੇ.ਗ਼ ਲਿੱਧ (ਤਿਆਰ) ਕਰਨੇ ਲਈ । ੍ :=ਕੌਤਕ 9 



2 ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਜ । (੬੩੪੧) ___ ਸੈਨ ੨।ਸੱਊ੨4. 
ਗੁਰਬਾਨੀ । ਕੇਤਿਕ ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰ_ਸਾਨੀ" ॥ ੨੩ ॥ ਨਿਸ ਸਹਿ 

ਅਲਪ ਕਿਤਿਕ ਚਿਰ ਸੋਏ। ਜਾਗੂਨ ਕੀਨਿ ਤਹਾਂ ਸਭਿ ਕੋਦੇ । ਭਈ 

ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੋਂ ਜਾਇ ਸ਼ਨਾਨੋ । ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਇਸਬਾਨੰ ॥ ੨੪ / 

ਪ੍ਥਮ ਕਨਾਤ ਸੁ ਖੋਲਿ ਹਟਾਈ । ਚਿਤਾ ਕਸਮ ਕੀਨਸਿ ਇਕ ਸ਼ਾਈਂ । 

ਆਯੁਧ ਨਹੀਂ ਏਕ ਭਹਿੰ ਪਾਯੋ" । ਹੇਰਿ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਯੋ ॥ 

੨੫॥ਅਸਬੀ ਕੌ ਤਹਿ ਲੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ । ਈ'ਧਨ ਭਸਮ ਪਰੀ ਬਹੁ ਜੋਈ। 

ਦੇਹਿ ਸਹਿਤ ਕੀਨਸਿ ਪ੍ਸਥਾਨਾ।ਮਗ ਗਮਨੇ ਪਿਖਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਠਾਨ॥੨੬॥ 

ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਨਾਰੀ” । ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਉਚਾਰੀ। 
ਸਕਲ ਬਿਭੂਤਿ ਬਟੋਰਿ ਬਨਾਈ । ਰਚਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪੁਨ ਤਿਸ ਥਾਈਂ ॥ 
੨੭॥ ਤਿਸ ਬਲ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰੈ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਤਕ ਟਰੈਂ। 
ਅਧਿਕ ਪੁੰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ। ਧਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਸੋਇ ॥ ੨੮ ਮ 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਸੁੰਦਰ ਗੁਦਾਵਰੀ, ਬਿਹੀਨ ਮਲ ਚਲੀ ਜਲ; ਸਲਿਤਾ ਸੁ ਤੁਲ 

ਰੈਚਾ ਕੂਲ ਛਬਿ ਪਾਵਈ।ਖਰੇ ਖਰੇ” ਤਰ ਖਰੇ;ਹਰੇ ਹਰੇ ਪਾਤ ਜਟੇ;ਪਾਂਤਿ 

ਪਾਂਤਿ ਕਰੇ" ਛਾਇ ਸੈਘਨੀ ਕੋ ਛਾਵਈ' । ਬੋਲਤਿ ਬਿਹੇਗ ਰੈਗ| ਰੋਗ 
ਕੇ ਉਤੈਗ ਧੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੁਹਵਈ। ਜਾਇ ਵਰ- 

ਸਾਵਈ ਮਨੋਰਥ ਉਠਾਵਈ ਸੁ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪਾਵਈ;ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਾਵਈ 
॥ ੨੯॥ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਉਜਾਗਰ ਸਗਰ ਜਰ; ਜ਼ਮੰਹਰ ਜ਼ਟੂਰ; ਜਹਾਂ 

ਜੋਤਿ ਹੈ ਜਬਰ ਜਾਨਿ । ਖੰਝੇ ਹੈ' ਪੁਚੰਡ, ਖਰ ਖੜਰ& ਕੁਛਡ ਧਰੇ; 

ਖੰਜਰ,ਤੁਵੈਗ,ਪੁੰਜ ਕਰਦ,ਕ੍ਰਪਾਨ;ਬਾਨ । ਸ਼ਕਤੀ;ਸਰੋਹੀ; ਸੈਫ਼: ਸਾਰ; 

ਜਮਦਾਤ, ਢਂ , ਢਾਲੋ;ਗਨ ਭਾਲੋ,ਰਿਪ ਘਾਲ ਛਿੱਪ੍ਰ ਜੋਗ ਠਾਨਿ£
 । ਦਸ 

ਕਤਿ ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ, ਬੈਦਨਾ ਕਰਤਿ ਕਵਿ ਜੋਰਿ ਪਾਨ 

ਤਾਂਹੀ ਬਾਨ ॥ ੩੦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਬਿ ਲ।ਰ! ਤਿਸ ਥਲ ਜੋਤਿ ਬਿਰਾਜਤਿ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪਾਪ ਗਨ ਭਾਜਤਿ । ਕੈਚਨ ਦੇਤਿ ਕਸੌਟੀ ਜੈਸੇ । ਸਿਖ ਕੋ 

ਪਰਖਤਿ ਬਖਸ਼ਹਿ ਤੈਸੇ ॥੩੧॥ ਗੁਰੂ ਬਿਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੇ ਪਾਛੇ । ਹਹੇ ਸਿੰਘ 
`ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਆਛੇ । ਪੁਨ ਪੁਨ ਜਹਿਂ ਜਹਿ ਜਿਸ ਕੋ ਆਇਸੁ । ਕਰ 

ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਹੋਏ । “ਦੇਖੀ । <ਉਗੇ ਚੰਗੇ । “ਕਤਾਰਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾਕੇ । “ਛਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ । [ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਲ) ਜੋਗ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਨ । 
ਆਇਹ ਬੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ । 



ਹਠ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੪੨) __ ਐਨ ੨। ਅੰਹੂ ੨੫. 

ਕਿ ਬੈਦਨ ਭਿੜੇ ਸਿਧਾਇਸਿ ॥੩੨॥ ਰਹਮੋ ਸੈਤੋਖ ਇਿੰਘ ਤਿਸ ਬਾਨ । 

ਦੇਗ ਚਲਾਵਤਿ ਭਯੋ ਮਹਾਨਨਂ । ਬਹੁਰ ਸਹਾਇਕ ਕੇ ਤਿਸ ਦੇਸ਼। ਸੁਨੀ- 
ਯਹਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਕਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੩੩॥ ਤਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਨਵਾਰਾ" ਨਾਇ। ਰੁਸਤਮ 

“ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ! 
#ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ! ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ- ਫਿਕਾਣੇ ਪਰ ਮੰਦਰ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਇਆ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ੧੮੩੨ ਈ: ਵਿਚ ਹੈਦਰ ਮੰਦਰ ਤੇ 
ਟਿਕਾਣੈ ਬਨਵਾ ਦਿੱਤੇ । ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਨੇ ਤੇ ਸੈਗ ਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, 
ਲੰਗਰ ਅਤੁਫ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਲਜਮਿਹਦਗ ਪਏ ਤੀ ਇਕ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋ ਹਲ ਲਾ ਨਾਸ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਚਸਾ ਸੀ। . ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਆਪ ਨੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਲਈ 

ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੱਲੋ ।. _ 
ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇ ਮੰਦਰ ਨੰ ਜਾਂਭਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਬੈਂ 

ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਧਾਮ ਨਾਂਲ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਜੋ ਅਠਾਰਾਂ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 
ਬਣਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਨ:-ਬਾਰੀ, ਬਕਸਾਰੀ, ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਏਲਕੀ ਤੇ ਮਰ 
ਏਹ ਆਮਦਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਢ! ਲਈ ਹੈ। ਵਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1 
ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਾਂਰਾਂ ਕੁ ਹਜ਼ਾਂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰ ਹਨ । ਇਸੇ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਸਿੱਖ ਰਸਲਦਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਪਾਰਸੀ ਭਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਗ ਮਰਮਰ ਤੇ ਤੈ ਸੋਨੇ ਲਗਣ 
ਦੀ ਸੋਵਾ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸੀ । ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਛ 
ਇੱਖ ਨੌਕਰ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ_ਸਿਖ ਜਿੰਦਗੀ 
ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਬਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪੈਂਡੇ 
ਕਠਨ ਸਨ ਤਾਂ ਯਾੜ੍ਰ ਕਰ ਆਇਆ ਸਿਖ ਢਖਰ ਨਾਲ “ਹਜ਼ੂਰੀਆ” ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ 
ਯਾਤ੍ਹਾ ਲ਼ਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ > ਰੌਣਕ ਐੱਗੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕੇ ਹੇ ਗਈ ਹੈ । 

ਜੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਾਂਨੈ ਤੋਂ ਓਓ ਟਿਕ ਗਏ ਓਹ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਵਰਤਾਈਆੰ ਹਨ । ਓਸ ਪਾਸੈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ 
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਲੂਬਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਤਾਂ ਹੈਨ,ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ _ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 
ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੈ ਹਨ । ਹੁਣ ਧੁਰ ਰੋਲ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ “ਨਾਦੇੜ” ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ'। 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰੀ ਟੇਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇਂ ਤੇ ਹੋ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਕ੍ਾਂ ਦੇ ਦਜ਼ਸ਼ਨ 2 ਟੈੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਗ ਅਤੁੱਟ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਮੰਦਰ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । 

੨ 



_ ੧ ੮੦ ਪੁੜਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੪੩) ਸੋਨ ੩। ਸੰਸੂ ੨੫ 

ਰਾਇ ਰੁ ਬਾਲੋ ਗਾਇ । ਦੈ ਵਾਤਾ ਜੋਧਾ ਬਡ ਬ ।ਕੁਛਕ ਰਾਜ ਕਰਤੇ 
ਬਿਧਿ ਭਲੀ ॥੩੪॥ ਦੇਸ਼ ਮਰਹਟਾ ਕੋ ਨਿਤ ਲੂਟੈਂ । ਜੋ ਲਰ ਪਰੈ ਤੁਰਤ 
ਤਿਸ ਕੂਟੈਂਪਰੀ ਧਾਂਕ ਡਰ ਸਗਰੇ ਮਾਠੈਂ।ਅਰੈ ਨ ਕੋਊ ਧਨ ਗਨ ਆਨੈ' 
। ੩੫॥ ਤਿਨ ਪਰ ਚਵਜੋ ਮਰਹਟਾ ਰਾਂਇਿ । ਚਮੂ ਲਾਖ ਇਕਠੀ ਕਰਿ 
ਲਜਾਇ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਜੈਗ ਬਹੁ ਭਏ । ਯੇਰਿ ਭ੍ਰਾਂੜ ਦੋਨਹੁੰ ਗਹਿ ਲਏ 
॥ ੩੬॥ ਕਰੇ ਕੈਦ ਸੈਗਲ ਪਗ ਡਾਰੇ । ਚੋਰੇ ਬਿਖੰਮ ਸੁ ਦੁਰਗ ਸਤਾਰੇ' । 
ਜਹਿੰ ਪੰਛੀ ਬੀ ਜਾਇ ਨ ਸਕੈ । ਮਾਨਸ ਬਪੁਰਾ ਕ੍ਕਾਂ ਤਿਸ ਤਕੈ॥ ੩੭॥ 
ਦੇਵ ਸੈਤ ਬਹੁ ਪੀਰ ਮਨਾਏ । ਕੋਇ ਨ ਤਿਨ ਕੋ ਸਕਕੋ ਛੁਰਾਏ । ਰੱਛਕ” 
ਦ੍ਰਗ ਸਿੰਘ ਬਿਚ ਏਕ । ਗੁਰਬਾਂਣੀ ਨਿਤ ਘਵੈ ਬਿਬੇਕ ॥ ੩੮॥ ਪਹਿਰਾ 
ਦੋਤਿ ਗਿਗਾ ਗੁਰ ਭਨੈ । ਬਾਲੋਂ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੋਨ ਦੇ ਸੁਨੈ। ਹਿਤ ਬੂਬਨਿ ਕੇ 
ਤਬੈ ਬਖਾਨੀ । ਪਢਤਿ ਰਹਤਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਨੀ ?”॥ ੩੯॥ ਸੁਨਤਿ 
ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾਂ ਕਹੀ । 'ਬੈਢ ਖਲਾਂਸੀ ਸਮ ਕੋ ਨਹੀਂ” । ਦੁਰਗ ਗ੍ਰਾ- 
ਲਿਯਰ ਮਹਿ ਨ੍ਿਪ ਕੈਦ । ਨਹਿ ਛੂਟਨ ਕੀ ਜਿਯਤਿ ਉਮੈਦ॥੪੦॥ ਅਸ 
ਰਾਜੇ ਰਜਪੁਤ ਛਡਾਏ । ਸਿਮਰੇ ਜਦ ਕਹਿ ਭਏ ਸਹਾਂਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦ 
ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ̀ ਬਡੋਰਾ । ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਥਾਨ ਜਿਨ ਕੋਰਾ ॥ ੪੧॥ ਦਸਮੇ' 
ਪਾਤਸ਼ਾਂਹੁ ਸੋ ਭਏ। ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਜਗ ਮਹਿ ਨਿਰਮਏ॥ਇਕ ਪਠਾਨ ਤਹਿ 
ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਾ” । ਸੁਨਿ ਤਿਸ ਠੌ ਗੁਰ ਸੂਜਸੁ ਉਚਾਰਾਂ । ੪੨॥ “ਸੋ ਗਰ 

ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਹੇਰਾ । ਰਣ ਚਮਕੌਰ । ਅਠੌਵਪੁਰਿ ਕੋਰਾਂ। ੩ਹਾਂ ਤੀਰ ਕਰਿ 

ਜੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਇਕ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਿ ਮਾਂਰੇ ॥ ੪੩॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕੌ 

ਧਨੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਜੋ ਚਿਤ ਚਹੋ ਸੁ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । ਦਰ ਦੈ ਕੋਸ ਤੀਰ ਅਰਿ 
ਘਾਏ। ਦਸ ਲਾਖਨਿ ਸੋਂ ਜੈਗ ਮਚਾਏ! ॥੪੪॥ ਕਹੈ ਸਿੰਘ “ਕਯਾ ਨਰ ਕੀ 
ਬੈਢਾਂਪਜਮ ਫਾਸੀ ਕੋ ਦੇਤਿ ਨਿਕੈਦਾ#। ਬਾਲੇ ਰਾਇ ਸੁਨ) ਚਿਤ ਲਾਇ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਕਹੋ ਕਰਿ ਭਾਇ ॥੪੫॥ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਠਿ ਅਰਦਾਸ । 
ਕਰਹਿ ਜਿ ਹਮਰੀ ਬੇਦ ਖਲਾਸ । ਗੁਰ ਕੋ ਪਗ ੫ਕਜ ਬਹੁ ਸੇਵੋਂ । ਪੰਚਾ- 

“ਸਤਾਰੇ ਨਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ । (ਅ) ਜੈਦਰੈ ਕਾਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ।. [ਸ-ਤਾਟੇ | 
੩ਪਹਿਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । <ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਕੈਦ ੩” ਛੁਫਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰ 
$ ਗਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ) ਉਥੇ ਇਕ ਪਠਾਣ ਆਂ ਗਿਆਂ । “ਮਨੂਖ ਦੀ ਟੈਦੂ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ । 
੪(ਗੂਰੂ , ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾ੫ ਸਜ । (੬੩੮੪) ਐਨ ੨। ਸੱਸੂ -੫ 

ਮ੍ਰਿਤ ਉਖਾਇਨ ਦੇਵੇਂ”॥੪੬॥ ਸੁਨਤਿ ਸਿੰਘ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਿਮਰਨ 
ਲਰਸੋ ਨਾਮ ਸੁਖਰਾਸ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਮਹਿ ਉਪਜਾਯੋ । ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਗੁਰ ਮਹਿ ਧਕਾਨ ਲਗਾਲੋ ॥ ੪੭ ॥ ਅਰਧ ਰਾਤਿ ਸ਼ਿਮਰਤਿ ਉਰ ਜਬੈ । 
ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਬੈ । ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੈਗਮ ਕੋ ਸੁਨਿ ਪਾਸੋ । ਉਠੜੋ 
ਰਾਇ ਤਿਤ ਨੈਨ ਲਗਾਯੋ॥ ੪੮ ॥ਬਿਸਮਤਿ ਬੂੜਕੋ “ਕਹੁ ਤੁਮ ਕੌਨ ?”। 
ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਹਿੰ ਅਰਾਧਹਿੰ ਜੌਨ' । ਸੋ ਪਹੁੰਚਕੋ ਤੁਢ ਕਰਨਿ ਸਹਾਇ । 
ਉਠਹ ਅਬਹਿ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਇ? ॥ ੪੯॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਹਿ ਪਗਗਹੁਂ 
ਮਹਿ ਬੈਰੀ। ਅਨੁਜ ਸੁਖਤਿ ਤਿਮ ਹੀ” ਵਿਗ ਮੇਰੀਂ। ਭਰਾਤ ਜਗਾਵਹ ਮੇਗ 
ਨ ਹੂਟੈ”। ਵਗੰਹਗੁਰੂ ਕਹੁ ਬੇਰੀ ਟੂਟੈ ॥੫੦॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਨਿਜ ਅਨੁਜ 
ਜਗਾਯੋ । ਸੇਗਲ ਣੂਟੇ ਨਾਮ ਧਿਆਯੋ। ਉਠਿ ਢੋਨਹੁੰ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਰੇ । 
“ਹੈਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤਾਰਬ ਕਰੇ?॥ ੫੧॥ ਪ੍ਰਭੁ ਬੋਲੇ “ਜੋ ਹੈਂ ਸਿਖ ਮੇਰੇ । 
ਯਿਮਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਝ ਸਵੇਰੇ। ਨਰ ਤੋ ਕਹਾਂ ਬਚਾਵਨ ਗਾਥਾ । ਜਮ ਤੋ 
ਤਾਖੋਂ ਦੋ ਕਰਿ ਹਾਬਾ॥੫੨॥ ਅਬਿ ਢੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਹ੍ਰੈ ਤੁਮ ਠਾਢੇ। ਗਹਹੁ 
ਰਕਾਬ ਦ੍ਰਾਲ£ ਦਰ ਗਾਂਦੇ'। ਚੋਂਕੀਦਾਰਨ ਦੇਹੁ ਜਗਾਇ।-ਘੇਰ ਲੋਹ ਅਥਿ 
ਹਮ ਚਲਿ ਜਾਇੰ-? ॥੫੩॥ ਗਹਿ ਕੈ ਦਾਲ ਕਹਜੋ ਦ੍ਰ ਭਾਈ। “ਅਬਿ ਹਮਰੇ 
ਗਰ ਭਏ ਸਹਾਈ । ਜੇ ਬਲ ਹੈ ਤੋਂ ਲੀਜੈ ਘੇਰੇ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਮ ਪਚੁੰਚਹਿੰ 
ਨਿਜ ਡੇਰੇ?॥੫੪॥ ਸੁੰਨ ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਕੋ ਤਬਿ ਜਾਗੇ। ਉਠ ਕਰਿ ਘੇਰ ਪਕ- 
ਰਨੋ ਲਾਗੇ। ਤਬਿ ਸੰਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੌਗਮ ਪ੍ਰੋਰਾ। ਪੰਛੀ ਜਿਮ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ 
॥੫੫/ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਕੋਸ ਬਿੰਧਾਚਲ ਗਏ'। ਦ੍ਰਾਲ ਛੁਰਾਇ ਬਖਾਨਤਿ ਭਏ । 
“ਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਠ ਨਹਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਸਿਧਾਰਨ 
ਰੀਅਮੰਹ ॥ ੫੬॥ ਅਰਪਨ ਚਹਹੁ ਸੁ ਅਰਪਹੁ ਤਹਾਂ । ਪੰਚ ਸਿੰਘ 

ਮਰੇ ਹੈਂ ਜਹਾਂ । ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹੁ ਸਰੂਪ ਸੁ ਮੇਰਹ । ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ 
ਹੋਹੁ ॥੫੭ ॥ ਇਿਮ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ 
ਜਿੱਘ ਸੁਜਾਨ । ਬਨ ਸਹਾਇਕ ਬੈਦ ਖਲਾਸੀ । ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕਾਣਤ 

"ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ । 5ਉਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੇਤ । “ਭਿਚਾ ਦਾ ਮੈਗ ਨ ਹਟ ਜਾਂਵੇਂ । 
$₹ਮੜੇ ਦੇ ਤਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਕਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ! “ਦੋ ਰਕਾਬਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਾਲ ਤਕੜੀ 
ਕਰਕੇ ਢੜੋ । 5ੰਬਿੰਧਹਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਵਲ ੧੨ ਕੌਹ । 



ਤਾ ਅਸੀ (੬੩੪੫) ਸੈਲ ੨ । ਅਨੂ ੨੫; 
ਜਮ ਦਾਸੀ ॥੫੮। ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੍ `ਐਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਨਿ? ਰੰਗ ਬਰਨਨ ਨਮ ਪੀਲੇ ੨ ਹਾ ਵਿਦ ਉਲ 

_` ਕਗੀ_ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਐਨ ਵੇ ਅੰਸੂ ੨੦, ੨੨, ੨੨, ੨੩, ਤੇ ੨੪ ਵਿਚ 
ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਨ ਜੀ ਦੇ ਨੰਗ ਕਰਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰੀਚ ਫਿਬ ਅੰਤਮ ਸੈਂਦੇਸ਼ ਦੇਣ, 
ਕਨਬ੍ਤਨਵਾਉਣ, ਚੈਦਨ ਦੀ ਚਿਤਾ ਬਨਢਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲਗਵਾਉਣ, ਦੀਪ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇਗ ਅਰਨਨੀ ਜਗਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਰੈਧ੍ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਨੂ ਡਿੱ ! ਤ॥ ਹੱ ਛੂ ( ਹੈ ਲੀ 

ਉਸ ਵੇਲੇ “ਜੈ ਜੈਸ਼ਬਦ ਗਥਲ ਖਹਿ ਹੋਕਾ ॥੧੯॥” ਪੁਨਾ “ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਮਹਾਨਾ । 
1੨੦1” ਤੇ ਵਿਚ “ਪਰੀ ਕੂੰਜ ਵਿਕ _ਬਾਰ ਬਿਸਾਨਾ 0 ੨੦॥/” `ਤੇ ਮੱਤ ਨੂੰ:-“ਚਢਿ 
ਅਕਾਸ਼ ਕੇ ਪੰਛ_ਪਬਾਤੇ 5੮੭” ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ.ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਨਾਦੇਡ਼ ਵਿੱਚ (੧੭੬੫ ਮੈਮਤ ਵਿਚ) ਹੋਇਆ 
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਕਾਸ਼,, ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵ ਦਾਸ 

_ ਤੇ ਗੁਰ ਛੋਭਾ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹੋ-ਛਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਿਓ ਹੈ । ਯਬ-“ਸਮਤ ਸਤਾਰਾੰ ਸੈ ਤ 
ਪੈਂਸਠ ਬਰਖ਼ ਪ੍ਰਮਾਨ । ਕਾਤਫ ਸਦਿ ਗਈ ਪੰਚਮੀ ਨਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਜਾਨ /?” 

__ ਸਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿਤਾ ਤੇ 
ਝੇਠੇ, ਸਿਖ ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਨ, ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਖ ਪਾਸ ਸਨ, ਫਿਰ _ਸਿਖ 
ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕਨਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਨਾਤ ਦ ਅੰਦਰ 
ਤੇ ਅਕਾਸ਼-ਵਿੱਚ ਅਦਫੁਤ ਨਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਲੂਣੇ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਲਫ਼ੀਧਰ 
ਜੀ ਏ “ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ” ਦੇ ਭਾਣੈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ । 

(7 



-ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮੂਰਜ । (੬੩੪੬ ) ਐਨ ੨। ਅੱਸੂ ੨੫. 

ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਿਖ ਅਤਿ ਵਿਆਡਲਤਾ ਵਿਚ ਏਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਦ ਇਕ ਸਾਧ 

ਨੇ ਆਣਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲ.਼ੀਧਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੈਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ 
ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਂ ! ਇਹ ਕੀ ਗਲ ਬਣੀ, ਪੰਤੂ ਕਵੀ ਜੀ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਕੇ:- 

“ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਿਲਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਹਿਰਾਯੋ ।! ਗੁਰ ਇਕ ਸਮ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਸਮਾਯੋ । 

ਜਹਿੰ ਸਿਮਰੈ ਤਹਿੰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਹੈਂ' ॥ ਸਭ _ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ _ਲੰ£' ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਾੰਹੀ ॥ ਦੂਤਹਿ ਸਿੱਧ ਤਨ ਥਰਹਿ ਬਿਲਾਹੀ' ॥”” 

ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੋਲੇ ਇੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ 'ੱਖੀਂ_ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ 

ਸ਼ੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਦ ਸਾਸੂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰ£ਨ 

ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਆਤਮ ਸੱਤਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਊ ਕਿ ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਂ ਤੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ 

ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ' ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੰਦਿਆੰ ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ । ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੇ ਨੂੰ ਬੈਢ ਵਿਚ ਬੀ ਤੇ ਇੰਘਾਂ ਦੇ 

ਘਰ ਬੀ ਇਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੈ ਭਾਈ ਜੋਗ! ਸਿਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ 

ਵੇਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੋਵੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਢਹਿੰਦੀਆੰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗੇ ਸਨ, ਤਦ ਦਬਦਾਰ ਦੇ 

ਫੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਕੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਦਿ । 

ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਕਰਾਯ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਸਨ ਇਕ ਵਾਕ ' ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ । 

ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਓਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੈਂ' ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਵਰੜਾਂਗਾ । ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ 

ਇਹ ਟ੍ਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ,ਜੈਂਸੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਸੇ । ਫਿਰ 
ਲੋੜ ਸੀ ਦਰਦ ਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਕੇ ਕ੍ਰਿਯਾਮਾਨ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੋੜਕੇ 
ਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਸੇ ਕਿ ਬਾਲੇਰਾਇ ਤੇ ਰੁਸਤਮੁਰਾਇ ਨੂੰ ਕੈਦੋਂ ਕੱਢਕੇ 
ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕੌਤਕ ਨਾਲ ਜਬੈਦਾਰ ਸੈਤੋਖ ਨਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਨੱਲੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋੜਕੇ ਬੀ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ _ਕਿ 
ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਨ 3 ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰੇ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਗ਼ ਗੀਕੂੰ ਚਲੇਗੀ $ ਉਸ ਦੇ 
ਚੱਠਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ । ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਧ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ 
ਸਨ; ਪੰਜ ਭੇਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ' ਦਿੱਸੇ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰ ਜੈ ਉਸੇ ਸਗੀਰ 
ਵਿਚ ਦਿੱਸਣ ਜਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀ £ਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 'ਮੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਾ 
ਨਹੀ' ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਤਾਂਤੇ ਪੰਜ ਭੌਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏ ਅੰਤੇ ਆਤਮਕ 
ਸਮੱਥਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ' ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੈ ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰ 7ਕਦੇ ਸੇ । 

[ਭੀ ੧੩ ੯੧ ਅਨਨੇ-ਪਨੋ ਦੇ ਹਨ! ਛੁ” 

੬ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੬੩੪੭) ਸੈਲ ੨ । ਅਸ ੨੬, 

੨੬, [ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰ ਖਝਰ । ਬੈਦੇ ਦਾ ਘੈਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ] । 
ਢੋਹਭਾ ॥ ਬਾਲੋਗਾਇ ਬਿਚਾਰਿਕੈ ਲੇ ਸੈਗ ਰੁਸਤਮਰਾ।ਇ । ਪਹੁੰਚੇ ਅਪਨੋ 
ਸਦਨ ਮਹਿ ਧਨ ਗਨ ਸੋਗ ਲਵਾਇ' ।। ੧ । ਚੌਪਈ ॥ ਅਵਚਲ ਨਗਰ 
ਗਏ ਹਰਖਾਇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸੀਸ ਕੋ ਨੜ/ਏ। ਬਾਤੀ ਦਰਬ ਸਰਬ 
ਦੇ ਤਥਾਂ । ਕਹੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੈਰ ਕਬਾ॥ ੨॥ ਉਠਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ 
ਗੁਰ ਆਗੇ(ਪੈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਗਰੇ ਥਲ ਜਾਗੇ । ਸਿਮਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਹਿਕਹਾਂ। 
ਅਪਨੀ ਟੈਜ ਰਾਖਤੈ ਮਹਾਂ! ॥ ੩ ॥ ਕਿਤਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਕਰਿ ਵਰਤਾਯੋ । 
ਅਪਰ ਵੇਗ਼ ਕੋ ਕਾਰ ਢਲਾਯੋ। ਪ੍ਰਚੁਰਪ੍ਰਸੈਗ ਦੋਸ਼ ਮਹਿਂ ਹੋਵਾਗੁਰ ਦਰ- 
ਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਜੋਵਾ॥ ੪॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਭੇਟ ਚਵਾਵੈ' । ਕਰਹਿ 
ਕਾਮਨਾਂ ਨਾਨਾ ਪਾਵੈਂ। _ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਏ”। ਦਿਲੀਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਸੋਪੁਵਿਸ਼ਾਏ॥੫॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬਦੇਵੀ । ਜਾਇ ਨਮੋ ਕੀਨੀ ਜੁਗ 

_ਸੇਵੀਂਮਕੁਛ ਮਿਸ਼ਫਾਨ ਉਪਾਇਨ ਰਾਖੀ। ਪਿਖਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬੂਝਨਿ ਕਾਂਖੀ 
॥੬॥ “ਤੁਮ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਸੈਗੀ ਅਹੋ। ਕਬਿ ਤੋ ਤਜਿ ਆਏ ਸਚ ਕਹੋ” । 
ਸੁਨਤਿ ਸਜਲ ਦ੍ਰਿਗ ਜੋਰਤਿ ਹਾਬਾ । ਗਾਥਾ ਕਹੀ ਮਾਤ ਕੇ ਸਾਬਾ ॥ ੭॥ 
€ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ । ਹਮ ਅਨਾਥ ਹੁਇ ਇਤਹਿਂ ਪਧਾਰੇ । 
ਨਿਜ ਪਗ ਮੈਗ ਚਿਖਾ ਪਰ ਗਏ। ਨਰ ਗਨ ਮਿਲੋ ਅਚੈਭੇਂ ਭਏ ॥ ੮ ॥ 

"ਨਾਲ ਲੈਕੇ । “ਫੋਲਿਆਂ । 3(ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਤੋਂ) ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ । ੧(ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ) 
ਦੋਵੇ' ਕਿ ਸੈਵਨੇ ਯੋਗ ਹਨ । (ਅ) (ਇਸ! ਜੁਗ (ਵਿੱਚ) ਸੈਵਨੇ ਜੋਗ । 
“ਗੁਸ,|੫ਿਛਨੇ ਪਨੇ ਦੀ ਬਧ] ਟੂਕ, 

ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੈਭਵ ਹੈਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਓਹ ਅਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਚੂਜਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮਫੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ (ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ) ਕਰਕੇ ਦੌਂਸਦੀਆੰ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਤਾਂ ਗੂਰੂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੈ, ਆਪ ਐੱਗੇ ਏਹ ਖੇਲ ਕਾਹਦੇ ਕਠਨ ਸਨ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੈ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਬਾਰੀ ਹੋਕੇ “ਗਜ! ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਪੜਨਾ ਲਿਖਨਾ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਬੀ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦ। ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ 
ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਢ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ 
ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਿਆ ਤੇ ਓਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੈ ਚਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਈਸਾ 
ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ । 



ਸਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਗੀ ਦਿ ਕਜਗ ਸੈਲ ੨ । ਅਨੂ ੨੬ 

ਗਜਮ ਕਿਥੋ ਤੋ ਕੱਛ 3 ਅਸਥੀ ਆਧੁਧ ਸਮੁਦਾਯੋ । 

ਕਰ ਗਜ ਅੰਨ ਗਲ ਰਚ॥ ੯ 
ਰਾਮਚੈਦ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਵਾਰਾਂ । ਭਏ ਮੁੱਖਕ ਇਹ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ'।ਆਰ- 
ਬਲਾ ਬੀਤੀ ਸਭਿ ਚਲੋ । ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ ਨਰ ਤਨ ਇਸ ਥਲੇ ॥ ੧੦ ॥ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੌ ਸ਼ੁਕ ਢੇ ਉਪਵੇਸ਼ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼”। ਜਗ 

ਗੁਰ ਗ੍ਰਿਹਨੀ ਦੋਨਹੁੰ ਮਾਬਸੁਨਯੋਂ ਚਲਾਫਾ ਬਹੁ ਬਿਲਲਾਤ ॥੧੮। ਚਲੀ 
ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ। ਧਾਰਾ ਸ਼ੋਕ” ਰੁਦਤਿ ਬਹੁ ਬਾਰਾ” । ਬਾਰਾਂਖੋਲੋ” 
ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ । ਕਾਗਾ ਕਰੜੋ ਹਮਹੁੰ ਸੈਗ ਭਾਰਾਂ ॥ ੧੨॥ ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਨਹਿਂ 
ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ । ਹਜ਼ਾ ਮਨ ਮਾਨਹੁ ਭਿਸ ਬਾਰਾ? । ਸੰਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ 
ਆਵਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਨਿਕ਼ ਬੈਠਿ ਛੋਰੈਂ ਦ੍ਿਗ ਬਾਰੀ॥੧੩॥-ਕਹਾਂ ਗਏ 
ਅਚਰਜ ਕਰਿ ਗੁਰੂ । ਰਿਦੇ ਬੋਕ ਹਮਰੇ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ=। ਸਿਮਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ 
ਗੁਨਨਿ ਅਨੇਂਕ ।-ਹਮ ਕੋ ਤਜਿ ਗੇ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ-॥ ੧੪ ॥ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇਵੀ ਸਨਾ ਸੁ ਜਬਿ ਝੋ।ਸਾਧਨ ਲਗੀ ਲੇਮ ਬ੍ਤ ਤਬਿ ਤੇਂ।ਜਪ ਤਪ ਕਰਤੇ 
ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈ ਬਿਤਾਵੈ । ਸ਼ੁਖ਼ਤੈ ਅਲਪ ਅਲਪ ਹੀ ਖਾਵੈ।੧੫॥ ਪਤਿ ਕੇ ਧਕਾਨ 
ਪਰਾਇਨ ਪੀਨੀ । ਵੁਜਬਲ ਦੇਹਿ ਵਸ਼ਾ ਬਹੁ ਕੀਨੀ । ਕਹੈ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹ 

“ਰਾਮ €ਦ੍ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵਸ਼-ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਮੱਤੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ । ਕੋਕ ਕੀਤਾ । ਕੜੇਦੀਅ 
ਹਨ ਤੇ ਜਲ ਬਲਦ ਹੈ ਬਦੂਤ । (ਅ) ਕਈ ਥਾਰ । "ਬੂਹੇ ਖੁਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਏ 
(ਕਿਓਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਂ ਹੈ, £ਨਿ £ਨਿ ਸਿਖ ਆਵਹਿ ਨਰ ਨਕਰੀ) । (ਅ) (£ਖ ਦਾ) 
ਦੁਵਾਰਾ ਖੋਲੂਕੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ । “ਮਾਨੋ ਤਿਸ ਵੇਠੋ ਮਨ ਹਾਰ ਗਿਆਂ । 

`%ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋ ਇਹ ਪਠ ਬੀ ਖ਼ਿਲਦਾ ਹੈ: "“ਰਹਤਉ ਅਲਫਰ ਕੋਟ ਮਾਰਾ । 
ਸੋਝੀ ਸਨਿ ਬ੍ਰਿਤਂਤ ਗੁਰ ਸਾਰਾ । ਪੰਭੁੜ ਪੁੰਜ ਸੈਗ ਲੇ ਆਯੋ । ਕ਼ਿਯਾ ਕਰਮ ਬਿਖਿ ਸਹਿਤ 
ਕਰਾਯੇ /! ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਕੁ ਸੌ ਮੀਲ ਹੈ, ਖਬਰ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਓਥੇ ਅੱਪੜਨ ਵਿਚ ਪੰਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਹ ਲੱਗੇ ! ਸੋ ਸਸਕਾਰ 
ਯਾ ਕਯਾ ਵੇਲੇ ਐਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਇਆ 
ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਤੈੜ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਬਦੇ ਸਨ ਕਿਆ ਕਦ ਕਰਨ ਦੈਂਦੇ ਸੇ । ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀ 
ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਓਹ ਉਡੀਕਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਦੇੜ' ਵਿਚ ਬਾਹਮਣ ਥੋੜੇ ਸਨ ਕਿਯਾ ਕਰਾਉਣ 
ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ 'ਗਲ ਸਮਬਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਅਪ 
ਚਰੋਕਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਹ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰ ੱ ਏ 
ਜਿਲ ਨਨ ਉ। ਦੱ ਲਤ ਹੈ, ਵਿਚ 'ਇਹ 



ਨ! ਗਰ ਪਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੪੯ ) ਸੋਠ ੨ । ਅੰਕ ੨੬, 
ਸਮੁੜਾਇ। ਤਦਪ ਅਲਪ੫ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਇ॥ ੧੬॥ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਨੀ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿਤ 
ਕਬਾਂ ਬਖਾਨਹਿੰ।ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਠਾਨਹਿੰ॥੧੭॥ਬਰਨੈ ਰਾਮ- 
ਕੁਇਰ ਕਬ ਭਾਈ । ਮੈਂ ਨਹਿ ਹੜੋ ਸੈਗ ਤਿਸ ਥਾਈਂ । ਬਾਲੂ ਹਸਨੌ” 
ਕੋਰ ਉਦਾਸੀ" । ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸੀ ॥ ₹੮॥ ਸਭਿ ਪੁਸੈਗ ਕੋ 
ਤਿੰਨਹੁੰ ਨਿਹਾਰਾ । ਪੰਚ ਬਾਰ ਮੁਝ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ।ਜਿ ਸੋ ਮਿਲਤਿ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਪਾਸੀ । ਮੈਂ ਬੂਝਤਿ ਸੋ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥ ੧੯ ॥ ਅਵਚਲ ਨਗਰ 

_ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਛੇ ।ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਰਹਿ ਚਲਥੋ ਬਾਛੇ। ਸੋ ਆਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ 
ਮੜਾਰੀ । ਮਾਤਨ ਕੀ ਭੀ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੀ ਹਿਤ 
ਮਨ ਭਾਵਨ” । ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਸਮ ਕੀਨ ਸੁਕਾਵਨ । ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਤਿ 
ਦੁਖਿਯਾਰੀ ।-ਕੜੋਂ' ਨ ਪ੍ਰਤੂ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੀ॥੨੧॥ਅਲਪ ਭਾਗ" ਰਹੀ 

_ ਅਕੋਲੀ । ਬਿਛੁਰੀ ਪਕੁ ਤੇ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੀ । ਜਰਨ ਢਿਖਾ ਪੜਿ ਜੁਤਿ 
ਇਕ ਬਾਰੀ । ਪਤਿ ਬਿਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਹ੍ੋ ਦੁਖਿਯਾਰੀ-॥੨੨॥ ਦਿਸ ਬਿਧਿ 
ਕੇਤਿਕ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਾ । ਪੁਨ ਦਿਨ ਅੰਤ ਆਇ ਨਿਯਰਾਵਾ । ਤਿਥਿ 

ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਘਿਰਿ ਆਏ।ਲਰਹਿ ਬਹੁਤ,ਨਹਿ ਪਾਇ ਜਮਾਏ 
॥ ੨੫ ॥ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਗਨ ਜੇ ਅਪਨਾਏ । ਤਿੰਨ ਕੋ ਬੈਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾਏ । 
ਕਿਤਿਕ ਪੱਬ” ਭੀ ਅਪਨਿ ਚਲਾਯੋ। ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਭਾ ਨਰ ਸਮੁਦਾਯੋ ॥ 
੨੬॥ ਮਿਲਹਿੰ ਵਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਹੈਂ । ਆਪਸ ਬਿਖੈ ਭਾਉ ਨਿਰਬਹੈਂ । 
ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੋ ਨਰ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਸਿਖ ਬੈਦੇ ਕੋ ਹੁਇ ਹਰਖਾਵੈਂ ॥੨੭॥ 
”ਬਾਲੂਹਸਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ । “ਭਾਵ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਭਂਵਦਾ ਸੀ । 
੩$ਦਈ ਪੰਥ । “ਇਹ ਜਨਮ ਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ 
ਸਿਖ ਤੇ ਪੋੜੋ ਦਾ ?ਵਕ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ _ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ! 
ਉਥੋਂ ਇਹ ਮੋਤ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਫਿਚਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ । ਦੰਗੇ ਭਜਨੀਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ 
ਪੁਰਖ ਨ । ਇਹ ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਆ ਦੇਸ਼ਾਟਨ੍ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਅਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਰ 
ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। _ 



(ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਚਜ । (੬੩੫੦) ____ ਲੌਲ੨।ਸੰ੧੨੬. 

ਅਪਨੀ ਰਹੰਤਿ ਕਹਤਿ ਉਪਦੋਸ਼ਹ ।ਪਦ ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਦੇਤਿ ਹਸੈਫ਼ਹਿਂ। 

ਬਨਿ ਕੈ ਸਿੱਖ ਅਕੋਰਨ ਲਜਾਵੈਂ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਗਾਵੈ' ॥ 

੨੮॥ਸਿੰਘਨਿ ਸ਼ੈਗ ਸਪਰਧਾ ਠਾਨੰਬੈਦੇ ਕੋ ਮਭ ਕੌ ਸਭਿ ਜਾਨੰ।ਕਿਤਿਕ 

ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਨਰ ਸਿਖ ਹੋਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੜੇ" ਬੁਲਾਵਹਿ ਸੋਇ॥੨੯॥ਪਤਿ- 

ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਲਾਖਹੁਂ ਇਤ ਉਤ ਤੇ ਘਿਰਿ ਆਏ.। ਬ੍ਹਮ- 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਜੀ ਨੰ ਥਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੱਢਦਾਂ ਸੀ, ਮਗਨੋ'  ਬੈਦਈਆਂ ?. ਵਿ ਹ 
ਖੋਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ । ਜੌਨ ਪੁਰ ਏ ਹੁਕਮਨਾਸੈਂ ਤੋ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ੈਦੇ 

ਨੇ 

ਉਰ ੬  ਦੇਂਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮ' । ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਰਹ ਸਕ€/ ਸੀ । 

ਬਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਬੈਦਾ ਆਪਣੀ ਜ£ਦਾਰੀ ਵੇਲ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਖੱਭੇ 

ਛਕਾਇਆ ਕਰਵਾ ਸੀ । ਤਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਜਾ ਸਿੰਘ ਉਗੀ ਵਰਗੇ ਪਸਿੱਧ ਨੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਦ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋ 
ਤਦੋਂ ਤੀ ਸੰਘ ਛਕਉਂਦਾ ਸੀ । ਹਠ ਤਕ ਕੱਢੀ ਨਨ ਸਮ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ! 

ਮ੍ਰਤ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਘਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧ ਰੀ 

੪ ਬੀ ਬੈਦਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਰਦਾਸਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਬਾਬੇ ਜੀ. 

ਦਾ ਤੇ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਥਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਵੀ' 

ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ; ਵਿੱਚ 

ਰੁਲ ਨਹੀਂ' ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਬਾਬੇ $ਦ ਦੇ ਭੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਗਦੀ ਚਨਾਬ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ 

ਬੈਦਈ ਘਣ ਗੰਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਬੈਦਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਜੇ ਬੀ ਹੈਨ ਤੇ ਓਹ. ਰਹਿਡਵਾਨ 

ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਬਲਹਉਂਦੇ ਸੈ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸ੩% ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਲੀ 
_ ਯੋਧ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੈ ਭੋਲੇ ਲੈ ਮਿਲਨਾ ਆਮ ਗਲ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 

ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੈਥੀ ਮਢ ਲਈ ਪੰਜ ਭੂਜੈਗੀ 

ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ । ਬੰਦ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਣਥੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹਵਭੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਫੇਰ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਆਕੇ ਲੋਹਗਫੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਮੁੜ ਬੈਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਾਂ 

ਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਦੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ 
ਰ੍ [ਗਾਕੀ ਟੂਕ ₹੪ ਅਗੇ ਪੰਨੇ ਹੇ ਹੈਠ) ਤਹਾ” 



(ਨਾਵ ਆ ਆਜਾ "ਜਨਾ ਨਾਮ ਨਾਨਾਸਲਾਅਲਾਸਸਾਜਬਗਾਲਬਗ 

ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ 
ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਲੋਂ ਜੌਨ ਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਰੀ ਹੋਇਆਂ । ਸੈਮਤ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 
ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਰਹਿੰਦ 
ਦੀ ਫਤਹ ੧੭੧੦ ਈ: ਦੇ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ । 
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- ੬੩੫੧/੩੧੭੬ 

੦, 





ਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਅ ਸੂਰ; ੨ ਜਰ ਉਡ ਐਨ ੩। ਅ8 ੨੬. _ 

_ ਬਚਨ ਹੁਯੋ ਚ ।0ਰ ਲਸ਼ੰਕਰ ॥੩੧॥ਨਾ ਰਣ ਕਰਜੋ 
ਪਨ ਡੀ. ਵਰਗ ਮਗਰ ਗਜ 

_ ਕੁਛ ਨਾਹੀ । ਹੁੜੇ ਸੈਗ ਲੋ ਬਰੜੋ ਸੁੰ ਤਾਂਹੀ ॥ ੩੨॥ ਗਨ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ- ̀ 
ਵਾਰੜੋ ਆਇ । ਸੈਘਰ ਮਚਜੋ ਦੁਰਗ ਕੇ ਥਾਇ। ਥਿਰ ਅੰਤਰ ਤੇ ਤਜੈ 
ਤੁਢੈਗ । ਹੋਹਿ ਨਿਕਟ” ਢੋਰਹਿ ਤਿਸ ਅਗ ॥੩੩॥ ਡਬਹਿ ਚਮੂੰ ਨੇ ਘਰਾ 
ਪਾਇ । ਉਤਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਥਾਇ। ਨਿਕਸੇ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਬੋ ਪਾਵੈ” । 
ਨਿਕਟ ਨ ਪਹੁੰਚਹਿ ਰਣ ਨ ਮਚਾਵੈਂ ॥ ੩੪॥ ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮੋਂ ਅੰਨ 
_ਬਿਹੀਨੇ । ਅਧਿਕ ਛੁਧਾਂ ਨਰ ਬੜਾਕੁਲ ਕੀਨੇ ।ਥਾਬਾ ਤਬਿ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ 
ਸੈਗ । ਜਾਨੋਂ ਘੇਚਾ ਪਰਜੋ ਕੁਢੈਰ ॥ ੩੫ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਛੁਧਾ ਤੇ ਜਾਇ 
ਬਿਲਾਇ । ਬਲ ਸੈਭਾਰਿ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਉਪਾਇ।ਬੇਗੀ ਬਝੋਂ ਤੁਰੈਗਮ ਤਟ। 
ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗੰਹ ਰੋ ॥ ੩੬॥ ਬੀਸਕ ਅਪਰ ਸੈਗ ਮਹਿ 
ਲੀਨ।ਜਾਇ ਬਜ਼ਾਰ ਬਰੇ ਹਠ ਕੀਨ। ਲੂਟ ਲੀਨ ਤਰਿ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਈ । 
ਰਣ ਕਰਿ ਦਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੋ ਜਾਈ ॥੩੭॥ ਲਰੇ ਝੁਰਕ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ । 
ਪੁਨ ਦਿ੍ੜਤਾ ਕਰ ਬਿਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਢਿਲ ਦੋਇੰਕ ਮਹਿ ਫ਼ੇਰ ਸਿਧਾਰਾ । 
ਲੀਨਿ ਮਿਠਾਈ ਲੂਟ ਬਜਾਰਾ ॥੩੮ ॥ ਦੇਰ ਦੁਰਗੇ ਸਹਿ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । 
ਅਚਰਜ ਧਾਰ ਤੁਰਕ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਬਾਂਯੂ ਬਗੀ ਬਲੀ ਝੁਰੈਗ। ਕੋਇ ਨ ਰੋਕਿ 
ਜੁੱਧ ਨਾਂ ਕੀਤ! ਸਗੋਂ ਨੱਠ ਪਿਆਂ । ੨8੧8 ਛੁੱਕੇ। ਕੰਨ ਉਹ ਅੰਦਰੇ) ਨਿਕਲ 3 ਨਾਂ 
(ਏਹ ਅੰਦਰ) ਵੜ ੫ । ਰਿਹਿਂ ਪੱ ਪਦ-ਫੈਹਿਬ) ਦੀਪਕ ਲਗੈਗ! 

ੜੋੱ ਭਾਈ ਰੀਡਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੁਬੰਮ ਨਾਮਾ ਜੋਨਖੁਰ ਵ/ਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਸਦਾ ਵੋਟ 
ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਵਾ ਹੈ ਕਿਫਤਹ ਦਰਸਨੋ"ਜਾਈੀ ਹੈ ਗਈ ਤੇ ਬੀ ਉਹ ਗੁਰੂ 
ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ । : ਕਮ ਨਾਂਮੇ ਤੇ ਮੁਹਰ “ਗੇ ਭੰਗ ਵਤੇ ਨੁਸਰਤ ਬੈ ਦਰੰਗ, ਯਾਵਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ 
ਜੜ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੋ ਰਖਫਹਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 
ਖਾਲਸੇ ੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ;ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿ$ ਪਦ ਬੀ. ਗੁਰੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਦ ਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤਿਸਦੀ ਗੁਰੂ ਬਹੜੀ ਕਰੇਰਾ”। ਏਹ ਗਲਾਂ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀਆੰ ਹਨ, 
ਵਤੇ ਵਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਗਲਾਂ ਨਵੀਨ ਸਨ । ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਟੋਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਰ ਬੋਲਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ਹੀ` ' 
ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਤ ਬਦੈ ਨੂੰ ਜੈਗ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਾਪਦਾ।ਬੈਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਦਾਂਵ ਗੂਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗਲ ਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ', ਉਹ 
ਘਟਨਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਬਰਸ ਬਾਦ 'ਕਵਈਆਂ' ਤੇ “ਖਾਲਸਿਆੰ” ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ' 



੮ ਸਰਸ। _____( ੬੩੫੨) __'ਸੈਲ ੨। 

ਰ੍ ਜੜ ਕਿ ਕਸਰ ਮੂੰ ਭੀ ਛੁਧੰਤਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਵਹ ਭੋਜਨ 
ਕਰਿ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ। ਜੇ ਰਿਪੁ ਕਰੈ ਪਾੜਿ ਤਕਰਾਈ । ਮੈਧਯਾਂ ਧਾਰਿ” 
ਕਰਿ ਹਰਖ ਕਹ ਤੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਰੈ” ਥਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 
ਨਿਸ ਲੇ ਬਰੈਂ। ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਪਕਰਨ ਹਿਤ ਕਰੈਂ । ਰੁਕਹਿੰ ਨਹੀਂ 
ਅਚਰਜ ਸਭਿ ਧਰੈਂ ॥ ੪੧॥ ਲਸ਼ਕਰ ਭਯੋ ਤਮਾਮ ਹਿਗਾਨਾ ।=ਮਾਰੈਨੋ 
ਜਾਇ ਨ ਪਕਰਜੋ ਪਾਨਾ । ਮਹਾਂ ਮਰਦਮੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ । ਅਪਰ ਚਮੂੰ 
ਛਪਿ ਤੇ ਥਿਕਲਾਵੈ-॥ ੪੨॥ ਇਕ ਵਿਨ ਈਦੇ ਕੇ ਢਿਗ ਬਿਰੇ । ਬਿਰਕਤੈ 
ਤਰਜਜੋ ਤੈਂ ਦੁਖ ਕਰੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਬਿਥੈ ਨਹਿ ਰਹਜੋ। ਤੌ ਏੜਿਕ 
ਸਕਣ ਕੋ ਸਹ੧ੋ ॥੪੩॥ ਖੈਦੇ ਕਹਜੋ “ਭੁਮੈਂ ਕਜਾ ਪਰਯੋ । ਬਰਾਂ ਕਿ ਭਲਾ 
ਹਮਹ ਨੇ ਕਰਤ । ਤਜਿ ਕੈ ਜੈਗ ਛਹਹੁ ਜੋ ਜਾਨਾ। ਤਉ ਤੁਮ ਗਮਨਹੁੰ 
ਹੋ ਨ ਹਨ ੫੪੪ ॥ ਵਿਸ ਕਰਿ ਕਬ ਬਹੁਰ ਉਰ ਬੁ ਕਰਮ 

ਭਾਰੀ । ਸਗਰੇ ਭੋਗਹਿ ਹਮ ਨੰ ਜਾਨੀ । ਗਲਹਿਕੁਠਾਲੀ ਲੋਹੁ 

ਟਲ ੪੫ ॥ ਹਡਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੋ ਡੋਹਿ ਜੁ ਦੇ੩ੋ੯। ਕਯੋਂ ਭੌਗਤਿ ਸਭਿ 
ਹੀ ਦੁਖ ਏਤੋ । ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੋਹਿ ਨ ਮਾਰਾ। ਪਾਵਿ ਬਿਤੂਤਿ” ਰਿਦੇ 
ਹੰਕਾਰਾ? ॥ ੪੬ ॥ ਵਿੱਝਕਾਦਿਕ ਬਹ ਕਹੇ ਕਹਾਏ । ਭਯੋ ਥਿਰੋਧ'ਸੁ ਕ੍ਰੋਧ 
ਵਾਰਨ ਨਿਕਲ ਪਿਡਾ ਹਟਾਯ।ਛਿਮਾ ਕਰਾਵਤਿ ਭੋਰੇ ਲਯਾਯੋ॥੪੭॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮ;ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਉਤਰ.ਸੈਨੇ “ਬਦੇ ਕੋ" ੫ਮੈਗ ਬਰਨਨੀ ਨਾਮ ਘਸ਼ਟਬਿੰਜਤੀ 
ਆ ਰਾ ੨੭. ਕਬ ਲਖ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਕ ਵਿਪਨ ਗਦਾ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਨੁ ਸਿੰਘ 'ਸਮੁਬਾਇਕੈ ਕਹਤੋ ਬਨਾਇ। “ਤੁਮ 
ਨਿਕਸ2 ਤਜਿ ਸੈਗ ਕੋ ਜੈਗ ਨ ਹੂ ਦੌਹਰਾਂ ॥ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਦਨ ਪਹੁੰਝੀਜੈ । ਇਸ ਮੂਰਖ ਸੋਂ ਰਿਸ ਨਹਿ ਕੀਜੈਸਤਿ 
ਗਰ ਕਹੋ ਜਨ ਹਹ। ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਸਭ ਸਮ ॥੨॥ ਗਰ ਕੀ 

ਆਗਜਾ ਭੋਗ ਨ ਕਰੋਂਜ਼ਹੋਂ ਸੈਗ ਮੈਂਤੁਮ ਚ ਢ ਪਰੋਂ। ਪੂਜਨੋ ਅੰਤ 

ਆਗਰਾ ਭਗ ਨ ਕਰ ਕਦ 
ਰੱ ਉਨ ਅਕਲ ਨ ਤਉ ਪਲਾਂ ਉਹ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ । %ਜੇ ਉਹ) ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੜੇਕੇ ( ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ) ਰਾਤੀਂ 

ਵਧ ਜਦ ਹੈ ਸਤ ਅੰ 
ਅਉ ਆ ਅਣ ਸਉ ₹(ਤੁਹਾਭੇ ਤੇ ਬੈਦੇ) ਵਿਚ ਜੈਗ ਨਾਂ 

ਜਾਵੇ । 'ਮੈਂ (ਬੰਦੇ ਨਾਲ) ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਢ ਜਾਓ । ਰ੍ ਰ੍ 



__ਤ੍ਰਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੫੩) ___ਐਨ੨।ਸ੨੭. 

ਕੋ ਅਬਿ ਆਈ।ਤਮ ਹਡਿ ਕਰਿ ਕੜੋਂ ਲੋਤਿ ਬੁਰਾਈ”॥੩॥ ਸੁਨਿ ਬਿਨੋਦ 
ਇੰਘ ਭਲੋ ਬਿਚਾਫਾ । ਪਾਇ ਜ਼ੀਨ ਹੋਯੋ ਅਸਵਾਰਾ । ਦੁਰਗ ਪੌਰ ਤੋਂ 
ਨਿਕਸਯੋ ਬਾਹਿਰ । ਸੈਧਾ ਸਮੈਂ ਜਾਨਿ ਤਿਸ ਠਾਹਿਰ ॥ ੪॥ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੈ- 
ਗਮ ਕਰਤਿ ਪਲਾਯੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਬਚ ਬਾਇ ਸਮ ਧਾਯੋ । ਰਹੇ ਰੋਕ ਸਭਿ 
ਰੁਕਯੋ ਨ ਕੈਸੇ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਹਰਿ ਜੈਂਸੇ॥੫॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੂਚੇ 
ਜਾਇਿ। ਬਸੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ । ਦੁਰਗ ਬਿਥੈ ਘੇਰੇ ਮਹਿ ਪਰੇ। 
ਛੁਧਤਿ ਹਲਾਕ" ਹੋਇ ਨਰ ਮਰੇ ॥੬॥ ਕੋਤਿਕ ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਰੇ ਜੁਝਾਰੇ । 
ਜੋਤਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ ਮਾਰੇ । ਪੁਨ ਓਰੜ ਲਸ਼ਕਰ ਕ੍੍ਯ ਹੇਲਾ । ਦੁਰਗ 
ਪੋਰ ਕੋ ਤੋੜਿ ਧਕੇਲਾ# ॥੭॥ ਸਨਮੁਖ ਭਏ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰੇ। ਅਪਰ 
ਛੁਧਿਤ ਪਕਰੇ ਭਟ ਸਾਰੇ । ਗਹਜੋ ਬੀਚ ਤੇ ਬੈਦਾ ਜਾਇ। ਲੋਹ ਪਿੰਜਰਾ 
ਦ੍ਰਿੜ ਘਰਿਵਾਇ[॥੮॥ਤਿਸ ਮਹਿ ਪਾਇ ਕੈਦ ਕਰਿ ਲੀਨ। ਅਪਰ ਜੇਲ 
ਸਭਿ ਕੋ ਤਹਿ ਕੀਨ । ਲੇ ਕਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਤੀਰ। ਪਹੁੰਚੜਿ ਭਏ 
ਅਧਿਕ ਭਟ ਭੀਰਹਰ੯॥ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਬੋਦ ਮਹਿ ਰਾਖਾ । ਪੂਠ ਪਤਿਸ਼ਾਹ 
ਹੁਕਮ ਅਸ ਭਾਖਾ। ਹੇਤੁ ਬਿਲੋਕਨ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰ ਸ਼ਾਹੁ$ ਸੈਗ ਖੈਦੇ ਸੁ 
ਉਚਾਰ ॥ ੧੦ “ਮੁਝ ਕੌ ਗਹਿ ਕੈ ਲਜਾਇ ਹਦੂਰ । ਐਸੋ ਹੁੜੋ ਸੁ ਕਿਸ 

"ਗੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ । (ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਬਾਵੇ' ਐਉਂ 
ਪਾਠ ਹੈ:-“ਤਮਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਭੁੱਖ ਕੇ ਹਲਾਕ ਹੂਏ”) । 

#ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਤੁਰਕਾਂ ਰਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੜੀ । ਅਬਦੁਲ ਸਮੱਦ ਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 
ਇਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਗਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 

` ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਬਾਬ' ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਤੋੜਕੇ ਸਾਰੇ 
ਪਕੜ ਲਏ 1 ਇਹ ਬੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੈਦਾ ਸਰਹਿੰਦ ੨“ 
ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਥੋਂ ਤਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । 

2ਬਦਾ ਦੋ ਸੋ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪਟੰਚਾ । ਓਥੇ ੨ ਅੱਗੋਂ ਟੋਰ ਬੇਗੁਨਾਹ 

ਸਿੰਘ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਰਲਾਏ ਤੇ ਟੋਰੇ ਗਏ । ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 

ਰ੍ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਗਲੇ ਪੁਆਕੇ ਉਠਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ 
ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਹ ਅੱਠ ਮੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਐਲਫਿਨਸਟਨ 

ਨੈ ੭੪੦ ਲਿਖੇ ਹਨ। 
$ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਢੱਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆਂ ਸੀ । 



_ ਪ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੫੪ ਸੈਲ ੨। ਅੰ ੨੭, 

ਮਕਦੂਰ' । ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਮਾਰ ਮੁਝ ਤਾਂਈ । ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਆਪ ਬਿਗ- _ 
ਰਾਈ॥੧੧॥ਜਿਸ ਗੁਰ ਨੰ ਸ਼ਲਤਨ ਤੁਵ ਦੀਨ”,ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਮੋ ਕਉ 
ਬਡ ਕੀਨ । ਤਿਨ ਕੋ ਬਚਨ ਬਿਖੈ ਨਹਿਂ ਰਹਜੋ। ਤੋਂ ਏਤਿਕ ਖੈਕਟ ਮੈਂ 
ਸਹਕੋ॥ ੧੨॥ ਸਪਤ ਬਰਖ ਤੋਰੀ ਬਯ ਜਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਜੋ ਤੋਹਿ 
ਸੁਲਤਾਨ । ਮੋਹਿ ਮਰਨ ਪੀਛੇ ਅਠ ਦਿਨ ਮੈਂ । ਤੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇ ਲਖਿ 
ਮਨ ' ਮੈਂ! ॥ ੧੩॥ ਜਬਿਪਤੂੰ ਮਰਹਿ ਜਾਹਿ ਜਮ ਧਾਮ । ਬਿਗਰਹਿ 
ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਤਮਾਮ। ਦਿਨ ਪੰਤਿ ਨਸੈ ਤੇਜ ਤੁਰਕਾਨਾਮਸੁਨਤਿਂ ਬਹਾ- 
ਦਰਸ਼ਾਹਿ[ ਬਖਾਨਾ ॥ ੧੪ ॥ “ਇਸਕੋ ਮਾਰਹੁ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਇ। ਅਪਰ 
ਜਿ ਗਹੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ।ਸਨੌ ਸਨੋ ਸਭਿ ਕੋ ਹ ਮਰਿਵਾਵਹ।ਕੋ ਇ ਨ ਬਚਿ 
ਹੇ ਪਾਨ ਗਵਾਵਹੁ[”॥੧੫॥ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਤੋ ਬੇਦਾ ਮਾਰੜੋਸਿਖ ਸੇਗਤਿ 

"ਤਾਕਤ , ਵਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ੧੭੬੯ ਬਿ: ਵਿੱਚ ਖ਼ਰ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਬੈਦੇ ਦਾ ਸਾਕਾ 
ਫ਼ਹੁੱਖਸੀਅਰ ਦੇ ਵੇਲੋਂ ਆ । ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੋਹ ੧੭੭੨ ਵਿਚ ਟਇਆਂ ਸੀ ਤੋਂ 
ਸਾਕਾ ਚੇਤ ੧੭੭੩ ਬਿੱਕ੍ਮੀ ਨੂੰ 

1ਬੰਦਾ ੧੭੭੩ ਬਿ: ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਰੁਂਖਸੀਅਰ ੧੭੭੬ ਬਿ: 
ਵਿਚ ਮੇਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ੬-੭ ਸਾਲ ਹੀ ਤਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਤ੍ਰੈ ਛੁ ਸਾਲ ਬੈਟੇ ਤੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਇਆ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਸੰਮਥ ਰਹੈ ਹਨ । 

3ਬੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚਲੇ ਨਹੀਂ 
ਸਨ, ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਸੈ ਸਿੰਘ ਟੱਥ ਆਏ ਸਨ । ਫੌਜਦਾਰ ਨੈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੜ 
ਫੜਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਕੇ ਵਡਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌ-ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ 
ਲੜਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆਈ, 
ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, 2ਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹਨ!” । 
ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਲਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 
'ੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਵਾਂਗਾ”, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ 
ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੁਸਲਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਹਾਇਤ _ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ 
ਜੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਤਵਾਲੀ ਐਂਗੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏੇ । ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ੨੫ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ, 
ਕੋਈ ੧੦੦ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਐਲਫਿਨਸਫਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ_ਸਾਰੇ_£ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 
ਵਿਚ ਕ੍ਰਤਲ'ਕੀਤੇ ਗਏ । ਰ੍ 

ਬਿਗ ਟੂਥ ਵੇਖੇ ਅਗਨੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੈਨ) ਤਛਭਿ` 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੫: ਨਲ ੨। ਐਸ ੨੭, 

ਸੁਨਿਕੈ ਦੁਖ ਧਾਰਯੋ । ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ /ਫਗ ਚਲਿ ਗਏ । ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰਿ 
"₹੬%[ ਪਹਿਨੇ ਪੋ? ਵੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ ] 

ਸੈਲਫਿਨਸਟਨ (ਸਫਾ ੩੭੫ ਤੇ) ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-“ਓਹ ਸਾਰੇ ੇ (ਸਿੱਖ) ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ 
ਮਜ਼ਟੂਤ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ'ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿਆਗਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ (ਭਾਵ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ 
ਜ/ਓ ਤਾਂ ਜਾਨ <ਖਸ਼ੀ ਹੈਦੀ ਹੈ) ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਐਸੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ 
ਵੋਖਿਆਂ ।” ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਹ ਕੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ੭੪੦ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ ਬੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਅਰ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਵਗ ਭੋਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ 

ਹੋਏ । ਇਏ' ਤਾਈਂ ਕਿ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੈ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਥਿਆ । ਬੈਦੇ 

'ਬਾਬਤ ਸੋਲਫਿਨਸਫਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਓਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਲਈ _ ਆਂਦਾ 

ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਜ 'ਜਰੇ ਫਿਚ ਬਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਜ ਰਬਫਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇਂ ਪਹਿਨਾਏ 
ਸਨ,ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਚੀਰਾ ਬੌਂਧਾ ਸੀ/ਜਲਾਦ £ਗੀਤਲਵਾਰ ਦੂਹਕੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਸੀ। 

€ਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਦ। ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨੇਲ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ 

ਟੋਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਕ ਹਈ ਦਈ ਬਿੱਲੀ ਬੀ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ੬ 

ਦਾ ਅਸਾਂ ਟੇ ਸਰਬੈਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ (ਕਤਲਗਾਹ ਵਿਚ ਬਿਠਾਕੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਪੁੱਟ ਰੌਦੀ ਵਿਚ ਦੇਕੇ ਜਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰੇ । 
ਬੇਦੇ ਦੇਮਸਾ ਕਰਨੋ' ਨਾਂਹਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਕੇ ਬੰਦੇ 

ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ” । ਸੱਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰਾਂ ਜੈਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੋਸ਼ਤ 

ਟੋਚਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ £ਦਾ ਅਹਿਠਨ ਦੈਰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਬੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ 

ਫਖਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਨੇ ਦੇ ਲ਼ੁਲਮਾਂ ਕਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ 
ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਾਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀੜਾ ਹੈ । । ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਜੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਨਉ 

ਸਤਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।” 

ਸੈਰੁਲ ਮਤਾਖਰੀਨ ਵਾਲੈ ਨੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਧਰਮ 

ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਐਉ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:- 
“ਦਰ ਛੁਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਦਨ ਯਕੇ ਬਰ ਦੀਗਰੇ ਸਬਕਤ ਮੇ ਜੁਸਤ ਵ ਮਿੰਨਤੇ 

ਜੱਲਾਦ ਮੇ ਨਮੂਦ ਕਿ ਅੱਵਲ ਓਰਾ ਬਿਕੁਸ਼ੇਦ? । 

ਅਰਥਾਤ-ਮਰਨ ਲਈ ਇਕ, ਦੁਜੇ ਨਾਲੋੰ ਏਛੀ ਨਾਲ ਔੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸੀ ਤੇ 

ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ । 
ਬੈਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆੰ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਹ ਵਹਸ਼ੀਆਨਾ ਸਠਕ 

[ਤਾੜੀ ਟੇ ₹ਲੇ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਵੇਲ।% 

#ਤਰਰੀਖ ਮੂਹੋਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਵਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਦ੍ੂਤ ਹੀ ਸੁਹਣ 91 । 



ਗਿ ॥ ( ੬੩੫੬) ` ਐਠ.੨। ਅੱਸੂ ੨੭ 
ਭਏੇ ।੧੬॥ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਵਿਚ ਕੌਦ ।।ਜਨ ਛੂਟਨ ਕਾਂ 

“ਗ੩੬ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਈ] ਤੁ ਜਹ: 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਉੱ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:= ਰ੍ ਰ੍ 
“ਸੱਤਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ.ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਝੀ 

ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ-ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਜਬਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ 
ਦਿਨ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੈਗਾਾਂਦ (=ਫਗਣ ਵਦੀ'੧) ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 'ਕਿ 
ਅਜੇਹੀ ਦੂੰਦੇਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ਼ੀ, ਪਥ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅਜੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਇੰਘ 
ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਣਕਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਦੇ 
ਟੌਂਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਧੜ ਹੀ` ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ 
ਦਿੱਤ । ਕਈ ਬਾਈ' ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨੇਜੇ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਗੱਭਕੇ 7੪ ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ 
ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਲੋਥ ਵੀ ਸਾੜੀ ਯਾ ਫੂਕੀ-ਨਹੀ' ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਯਾ ਇਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਟੈਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਚਾਰ ਕ_ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰ ਅਤੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਬੜ ਦਾ ਰੁੰਖਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ ਮਾਸ ਨੂੰ ਿਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵਾਂ 
ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਦਾ ਫੈਲਰਨਾ, ਬੜੇ ਭੈਡੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ 
ਸਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੱਭੀਆਂ ਰਹਿ 
ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੈਲੀ ਇੰਜਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪਏ /” [ਪਲਾਂ ੧੮੬ 

ਬੋਦੇ-ਦੀ ਸਤ ਬਬਤ ਇਕ ਇਉਂ ਬੀ ਰਵਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਖੈਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਬੱਲਕੇ ਬੀ 
ਜਦ ਸਲਮਾਨ ਹੋਣੌਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਤਜ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ̀ਹੀ ਵੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ 
ਸੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ । ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮੋਂਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਚੰਦਾ ਹੈਂ । 
ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਬੇਦਾ ਇਕ ਹਾਬੀ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਗਿਆ । ਹਾਂਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 
ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਦਾ ਮਗਚੇ ਮਗਰ ਘਸੀਟੀਂਦਾ ਲਗ ਪਗ ਐਉਂ` ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬੀ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਾਲ ਘਸੀਣਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ 
ਦੁਆਰ-ਚ>। ਲਏ ਸਨ । ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਥਕੇਂ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੀ ੍ਰੇ 
ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅਥਗਤ ਮਰੇ, 
ਫੂਕਿਆ ਨਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਓਬੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੁੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਂਬੇ ਦੀ ਲੋਥ 
ਚੁਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਦਰਮਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ । ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਈਬਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਐ 
ਤੇ ਲੁਕ ਛਪਿ ਭੇਸ ਫਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾੱਕੇ ਵਿੱਜ਼ ਤੇ ਫੇਰ ਜੈਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, 
ਏਹ ਥਾਂ ਜੇਮੁ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕੋਹ ਹੈ । ਇਬੇ-ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ 
ਮੁੜ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੇ ਪੁੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ 
ਤੇਰਾਂ ਬਰਸ ਬਾਦ ਪਰਲੋਕ ਜਾ ਬਸੇ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦਾ ਸੈਮਤ' 
੧੭੯੮ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਥਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇਟਰਾ। ਹੈ । ਆਪਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਦੀ ਟੁਰੀ ਜੋ ਦੁਣ 
ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਯਾਰਵੀ` ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨ੍ਹੀਂ ਕਹਿ- 
ਲਾਇਆ । ਦੇਹੁਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

[ਬਾਕੀ 2੩ ਦੇਖੇ ਅੜਟੇ ਪੇਨੇ ₹ ੮ ਨ] ₹੯ਡ” 

੪੦੪ 2,! 
ਤੇ 



ਸਰ ੨੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੫੭) ਐਲ ੨ । ਅਸੂ ੨੭, _ 

ਨਹੀਂ ਉਮੈਦ। ਮਾਰਨ ਹੁਕਮ ਸਭਿਨਿ ਢਿਯ ਸ਼ਾਹੂ । ਮਾਰ ਦਯੋ ਬੈਦਾ 

ਪਲ ਮਾਹੂ? ॥੧੭॥ ਸੁਨਿਕੈ ਮਾਤ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਛੁਰ- 

ਵਾਯੋ ਚਹ੧। ਜਨਮਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਸ ਮਝਾਰੀ । ਪੁਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਜੁਤਿ ਭਟ 

ਭੁਜ ਭਾਰੀ॥੧੮॥ਨਤੁ ਤਿਸ ਸ੍ਰੋਣ” ਪਰੈ ਜਿਸ ਥਾਇ।ਬਡ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇ 

ਤਚਿ ਜਾਇ । ਅਰੁ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਾਂਹਿ ।ਪਰਹਿ ਤਵਾਉਤ ' ਮਿਫਿ 

ਹੈ ਨਾਂਹਿ ॥ ੧੯॥ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹਜੋ ਹਜ਼ੂਰਾਂ । ਯਾਂਤੇ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ 

ਜ਼ਰੂਰ” । ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਇਸ ਸਾਰੇ । ਸਿੱਖਨ ਜਤਨ ਅਨੁੰਕ 

ਬਿਗਾਰੇ॥੨੦॥ ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਰੇ , ਗਹੇ ਹੁਤੇ ਜਹਿੰ ਕੈਦੀ 

ਸਾਰ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਉਚੇ ਤਹਿ ਕਹੈ। “ਨਾਮ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸਕੋ ਅਹੇ 

॥੨੧॥'ਸਨਿ ਕਰਿ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਆਯੋ । ਥਿਰਕੋ ਪੌਰ ਢਿਗ ਸਭਿਨਿ 

ਜਨਾਯੋ। ਆਵਤਿ ਸਿੰਘਨ ਪਿਖਜੋ ਮੁਲਾਨਾ।। ਮੁਖ ਦਬਾਇ ਰਭੰਹ ਗਾਢ 

ਮਹਾਂਨ” ॥੨੨॥ ਕੰ੍ਰਾਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਦਿਯੋ ਧਕਾਈ । ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਲੀਨਸਿ 

ਕਉਸਦਾ ਲਹੂ । “ਫਰਕ । <ਮੁਲਾਣੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਘੁਟ ਕੇ (ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ 

ਨਾ ਪਾਂ ਸਕੇ, ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਵੇ')'। “ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਦੇ ਦੀ ਮੌੜ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਤੇ ਇਹ ਬੈਂਦੇ ਦੇ ਮਗਹ
ੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ 

3ਭਾਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਟੀ ਦਾ ਜੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਤੱਗਕੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੁ
 ਕੇ ਹਦੂਰ ਰਹਿਣ 

ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਬਦਾ ਸੀ । ੍ 

9ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ 'ਮੁਲਾਨਾੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਾ
ਂ ਨੇ 

“ਪਗ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਸਿਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ 

ਬਾੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਓਪਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬੇ ੬ਦੇ ਦੇ _ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ 

ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 

ਜੋ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਕੇ ਹੀ
 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸ । 

ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਤ
 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਗਰੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
 ਮਿਲਦੈ ਹਨ। 

-ਦ੍ਸ[(ਪਛਨੇ ਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) - 

ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਧੈਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਦਈ ਸਿੰਘ ਬੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੇ ਪੈਦੇ 

ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡ, ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਢ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 

ਸ਼ਹਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਗਾਹੀਆਂ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਕ 

`ਬੈਦਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਵੱਲਾ ਕਰਤਾ ਮਹਿਮਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂਰਜ; ਮਿਰਲਾ ਮੁਹੈਮਦ 
ਹਰੀਸੀ, ਕਾਮਵਰ 

ਖੀ, ਖਾਫੀ ਖਾਂ, ਬੌਰਨਟਨ “ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ; ਗੁਲਾਮ 
ਹਸਨ ਖਾਂ “ਸੈਰੁਲ 

ਮਤਾਖਰੀਨ? ਦਾ ਕਰਤਾ, ਆਦਿ । 



ਸ੍ਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੬੩੫੮) ਸੈਨ ੨ । ਅਨੂ ੨੭. 

ਨਿਕਸਾਈ। ਰਥ ਚਢਾਇ ਆਛਾਦਨ ਕੀਨ । ਤੂਰਨ ਤੋਰਿ ਅਗਾਰੀਂ 
ਦੀਨ ॥ ੨੩॥ ਦਇ ਸਿਖ ਚਲੋ ਸੋਗ ਮਹਿ ਜਾਇ । ਬੂਝੇ ਉੱਤਰ ਦੇੜਤਿ 
ਬਤਾਇ। “ਨਰ ਬਿਸਾਲ ਕੀ ਬਿਚ ਹੈ ਦਾਰਾ! । ਇਮ ਲੈ ਗਮਨੇ ਸਭਿਨਿ 
ਮੜਾਰਾ ॥ ੨੪॥ ਗਨ ਸਿੱਖਨ ਘਰਿ ਮਹਿ ਲੋ ਗਏ"। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ 
ਝੂਝਤਿ ਭਏ। “ਕੌਨ ਮੇਲ ਕੀ ਗਤ ਵਿਹਾਂ ?”। ਸੁਨਿ ਸਾਬੀ ਨੇ ਉੱਤਰ 
ਕਹਾ ॥ ੨੫॥ ਓਰਾਜਾਂ ਰਾਮ ਮੇਲ ਕੀ ਸੈਗਤਿ । ਬੈਠਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਨਕਾਰੀ 
ਪੰਗਤਿ? । ਕਾਨ੍ਹ ਸੰਘ ਕਹਿ “ਨਹਿਨ ਉਤਾਰੋ । ਅਗਲੀ) ਸੈਗਤਿ ਬਿਖੋ 
ਸਿਧਾਰੋ ॥ ੨੬॥ ਛਾਦਯੋ ਸਮੋਦਨ ਆਗੇ ਚਲੋ । ਗਏ ਦੁਤੀ ਜਹਿ ਸੈਗਤਿ 
ਭਲੋਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਘਰਨ ਉਤਾਰਮੋ ਜਾਇ”। ਇਮ_ਬਾਬਾ ਸੋ । ਲੀਨਿ ਬਚਾਇ 
॥੨੭॥ ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਸ਼ਾਹ ਏਲਾਏ। ਜੇਤਿਕ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਮਹਿ ਆਏ 
ਆਨਠਿ ਖਰੇ ਜਬਿ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੀ । ਬੂਝੇ ਸਭਿ “ਕੋ ਤਮਹਿ ਮੜਾਰੀ॥੨੮॥ 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਡ ਜੋਧਾ ਕੋਨ?ਕਰਿ ਕੈ ਕੈ ਜੁਦੋ ਦਿਖਾਵਹ ਤੋਨੋ।ਭਯੋ ਪ੍੍ਥਕ 
ਸਨਿਕੈ ਤਤਕਾਣਲ।ਬੋਲਯੇ ਧਰਿ ਕੈ ਧੀਰ ਬਿਸਾਲਾ ॥੨੯॥ “ਗੁਰ ਕੋ ਦਾਸ਼ 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹੋਂ । ਜੋ ਤਮ ਕਹੋ ਦਿਖਾਵਨ ਕੈ ਹੋਂ” ਕਹੈ ਸ਼ਾਹ “ਤੰ ਬੀਰ 
ਬਿਸਾਲਗਕਰਿ ਭੀ ਸਕਹਿੰ ਕਿ ਨਹਿੰ-ਇਸ ਕਾਲ/%੩੦॥ਬਾਜਸਿੰਘ ਕਦਿ 
“ਅਬਹਿ ਨਿਹਾਰਹੁ । ਮਮ ਪਗ ਤੇ %ਡੀ ਨਿਰਵਾਰਹੁ । ਬੀਰ ਪਨੋਂ ਕੋ 
ਪਿਖਹੁ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਲਰਹਿੰ-ਕਿਤਿਕ ਮੈ' ਕਰੋਂ ਬਿਨਾਸ਼ਾ॥੩੧॥ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾ? 
ਦੇ ਨਿਗੜ' ਨਿਕਾਰੀ । ਵਾਂਧਜੋ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁਜ ਭਾਰੀ । ਕੜੇ ਹਾਬ ਕੇ ਸੋ 
ਭੁਜ ਭਾਰੇ । ਤੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰੇ॥ ੩੨॥ ਖਰੋ ਨਬਾਬ ਏਕ 
ਤਿਹ ਤਾੜਯੋ । ਹਾਥ ਉਠਾਇ ਨਹੀ! ਕਛ ਮਾਰਜੋ। ਪਿਖੀ . ਚਲਾਕੀ ਸਰੇ 

। ਗਹਿਵਾਯੋ ਕਰਿ ਕੈ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥੩੩॥ ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਛੁਟ- 
ਵਾਯੋ।ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੁਟਜੋ ਚਲਿ ਆਲੋਨਕਾਨ ਨਿੰਘ ਜਿਹ ਸਿਖ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। 
ਨੌਕਰ ਸੋ ਪਠਾਨ ਕੇ ਪਾਹੀ” ॥੩੪ ॥ ਲਿਖੜੋ ਪਰ ਪਰਗਨਾ ਤਾਂਹਿ ਅਜਾਰੇ“। 

੧ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਸਨ ਓਥੇ ਲੈ ਗਏ । ੨ਉਹਨਾਂ ਦ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ 
੧ੜੇੜੀ । ਉਹ (ਸਿਖ ਕਿਸੇ) ਪਠਾਣ ਪਾਸ ਟੰ ਕੱਰ ਸੀ “ਤਿਸ ਪਠਾਣ ਨੈ ਪਰਗਣ। ਨੈਕੈ ਤੇ 
ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । 

#ਜਿੱਥੋ' ਤਕ ਏੋਜ ਟੁਣ ਤਕ ਕੋਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਨ੍ਹ ਸੰਘ ਜੀ ਏ ਸਿਵਾ ਕੋਈ 
ਸਿੰਘ $ੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ । 



`_ ਨਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੫੮) ਸੈਲ ੨। ਅੰਸੂ ੨੭, 

ਤਿਸ ਆਗੇ ਸਿਖ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੇ । ਦੋਤਿ ਚਾਕਰੀ ਹਾਂਥ' ਉਠਾਈ'। ਯਾਂਤੇ 
ਇਿਕਾਸਿਖ ਰਹਤਿ ਸਦਾਹੀਂ॥੩੫॥ ਸਨਤਿ ਬਿਤੈਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ' ਕਹਨ 
€ਲੈ ਦੇਵੋ ਧਨ ਜੇਤੋ ਚਹ3ੋ” । ਸਿਖ ਨੰ ਭਨਤੋਂ "ਕਹੋ ਕਯਾ ਅਰਜ਼ੀ । ਮੈਂ 
ਗਰਜ਼ੀਂ, ਕਰੀਅਹਿ ਨਿਜ ਮਰਜ਼ੀ? ॥ ੩੬ ॥ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਰੁਖਸਦ ਹੁਇ 
ਗ%: ਤਿਸੀ ਪਰਗਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ। ਖਾਨ ਪੌਰ ਢਿਗ ਉਤਰੇ ਜਾਇ । 
ਤਾਕਹਿ ਅਪਨੀ ਘਾਤ” ਲਗਾਇ॥ ੩੭ ॥ ਘਰ ਬਿਚ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਇਕ 
ਦਾਸੀ । ਬੂਝਨ ਕਰੀ ਲੋਕ ਜੇ ਪਾਸੀ“ਖਾਨ ਕੌਨ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਪਰੇ $?। 
ਦਾਸੀ ਭਾਂਖਤਿ “ਦਾਤਨ ਕਰੇ ॥੩੮॥ ਅਪਰ ਨੀਰ ਕੀਨਸਿ ਅਨਵਾਵਨ । 
ਚਾਹਤਿ ਹੈ ਪੁਨ ਤਿਸ ਤੇ ਨ੍ਰਾਵਨ” । ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਲਖਿ ਘਾਤੀ ਭਲੋ#। 
ਦਾਸੀ ਸਾਬ ਅੰਤਰੇ ਚਲੋ ॥ ੩੯ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਇਕਾਕੀ ਹੇਰਾ । ਬਲ 
ਤੋ ਪਕਰਿ ਤਰੇ ਸੋ ਗੇਰਾ । ਤੁਰਤ ਖਾਨ ਕੀ ਛਾਤੀ ਚਵੇ। ੜੀਖਨ ਕਰਿ 

- ਕਟਾਰ ਕੋ ਕਢੇ॥ ੪੦ ॥ ਅਨੀ ਉਦਰ ਕੋ ਸਾਬ ਲਗਾਈਂ । ਧਾਇਲੋਕ 
ਰ੍ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਨਗਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮਾਰਨੇ ਚਹੈਂ । ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਸਭਿ 
ਕੋ ਕਹੈ ॥੪੧॥ “ਮੁਝ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਜਬੈ । ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੋਂ' ਮੈਂ 
ਤਬੈ । ਸੁਨਿ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਕਲ ਹਟਾਏ । ਬੂਝੇ “ਕੌਨ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਏ?” 
॥੪੨॥ ਬਾਬੇ ਕਹਜੋ “ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਮਕੋ । ਚਾਕਰ ਕਾਜ ਕਰੇ ਨਿਤ ਤੁਮਕੋ। 
ਦਈ ਚਾਕਰੀ ਹਾਬ ਉਠਾਈ । ਗੁਜ਼ਰ ਤੈਗ ਤਿਸਕੀ ਹੁਇ ਆਈ ॥੪੩॥ 
ਤਿਸਕੋ ਦਰਬ ਦੀਜੀਐ ਸਾਰਾ। ਕਰਿ ਕਾਰਜ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਾਂਗ? । 
ਸੁਨਿ ਪਠਾਨ ਧਨ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਯੋ । ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ ॥ 
੪੪॥ ਦਗਾ ਨ ਕਰਿ, ਦਿਹ ਬੀਚ ਕੁਰਾਨ” । ਇਕ ਰਬ ਦੀਜਹਿ ਹਯਨ 
ਮਹਾਨ । ਬਿਤ, ਸੁਤ, ਮੁਝਕੋ" ਬੀਚ ਬਿਠਾਇ। ਅਪਰ ਰਾਜ ਮਹਿੰ ਦਿਹੁ 
ਪਹੁੰਚਾਇ? ॥ ੪੫॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ ਡਰ ਕੋ ਬਹੁ ਮਾਨਾ। ਕਰਯੋ ਤਥਾ ਸ਼ੁਭ 

ਜਥਾ ਬਖਾਨਾ । ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ ਰਾਜ ਬੇਗਾਨੇ । ਬਿਤ ਲੋ, ਸੁਤ ਰਬ ਦੀਯਸਿ 
"ਭਾਵ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ (ਪਠਾਣ) ਹੱਥ ਮੈਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । “ਜਿਸ ਕਰਕੇ ( ਇਹ ) ਇਕ 
ਸਦਾ ਹੀ (ਦੁਖੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ₹ਲੋੜਵੈਦ ਹਾਂ । “ਚਾਉ । “ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ (ਦਾਸੀ 
ਤੋਂ) ।#ਚੈਗਾ ਦਾਉ ਜਾਣਕੇ । “ਦਜ਼ਾ ਨ ਛ਼ਰੀਂ"ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ (ਭਾਵ ਸਹੁੰ ਖ਼ਾਹ) । 
'ਦਧਨ, (ਆਪਣੇ) ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ । 

#ਇਥੇ ਪਾਠ “ਇਕਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਇੱਕ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋਂ 
ਦੀ ਵਿਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਐਉਂ ਹੈ-““ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦਿਕ ਰਹਿਤ' ਬਾ?। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ (੬੩੬੦) ਐਨ ੨ । ਅੰਧੂ ੨੮ 

ਜਾਨੋ॥੪੬॥ਸਿਖ ਕੋ ਦਯੋ ਦਰਬਤਬਿ ਸਾਰਾ।ਆਪ ਸੁਧਾਸਰ ਓਰ ਪਧਾਰਾ। 
ਇਮ ਤੀਨਹੁੰ' ਜੀਵਤ ਹੀ ਛੁਟ/ਪਕਰੇ ਅਪਰ ਸਭਿਨ ਸਿਚ ਕਟੋ॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਬਾਜ ਸੰਘਾ ਪ੍ਰਨਿੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ 
ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ -੭ ॥ ੨੮, [ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁਤ੍ਰ ] । 

ਦੌਹਗ॥ਅਬਿ ਅਜੀਤਸਿੰਘ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰ੍ਤਾ ਸਵਧਾਨ।ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ 
ਸੁੰਦਰੀ ਭਾ ਬਾਲਕ ਤੇ ਜ੍ਰਾਨ।੧॥ਚੌਪਈ॥ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਰੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਾ । 
ਚਪਲ ਤੁਰੇਗਮ ਮੋਲ ਮਹਾਨਾ । ਮਾਤ ਦੁਲਾਰਤਿ ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । 
ਪਹਿਰਾਵਤਿ ਬਹ ਰਾਖਿ ਸੁਖਾਰਾ ॥ ੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ । 

`_ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਰਹੈਂ ਮਮੈਦ ਮਹਾਨਾ । ਸਭਿ ਸੈਗਤ ਤੇ ਲੋ ਗੁਰ ਕਾਰ । ਧਨ 
ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਮੈਭਾਰਿ ॥੩॥ ਕਛਕ ਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ ਪਠਾਵੈ । ਇਮ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਧਨ ਗਨ ਆਵੈਦਰਬ ਕੋਸ਼ ਮਹਿੰ ਜੁਰਹਿ ਬਿਸਾਲੋ। ਖਰਚ 

` ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚਾਲੇ ॥੪॥ ਸਾਠਕ ਗਾਖੇ ਢਿਗ ਅਸਵਾਰਾ । ਲਏ ਤੁਰੈ- 
ਗਮ ਮੋਲ ਉਦਾਰਾ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਦੇ ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ । ਚਾਕਰ ਮੈਗਤਿ 
ਬੈਸ ਤਰੁਨਕੋ॥੫॥ਚਵਹਿ ਤੁਰੇਗਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰੇ।ਤੋਮਰ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ 
ਹਾਰੇ । ਮਾਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਸੈਗਥਿਲਸਹਿ ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸਨ-੪ਗ॥੬॥ 
ਬੈਠੈ ਵਹਿਰ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਵੈਦਰਸ਼ਨ ਹ੩ ਕਿਤਿਕ ਸਿਖ ਆਵੈ । ਹ3 
ਕਲਾਲ ਸਦਨ ਖੁਰਿ ਮਾਂਹੀ' । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾਂਹੀ ॥ ੭ ॥ ਸੋ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਿਖ ਹਰੈ ਕੌ । ਦੇਤਿ ਉਪਾਇਨ ਬਦਨ ਕੈ ਕੈ । ਤੁਸ“ ਕੋ 
ਬੇਚਿਕਮਾਵੈਂ ਕਾਰ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀ' ਇਤਬਾਰ ॥ ੮॥ 'ਨ ਤੇ 
ਆਢਿ ਅਖਰ ਭੀ ਕੇਤੇ । ਗੁਰ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਦਰਬ ਸੁ ਦੇਤੇ । ਚਾਰ ਘਰੀ 
ਜਬਿ ਢਿਨ ਰਹਿ ਜਾਇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਕੋ ਭਲੇ ਸਜਾਇ ॥੯॥ ਪੁਰਿ ਕੀ 

ਧਨ ਲੈਕੇ (ਪਠਾਣ ਦੇ) ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਰੱਥ (ਵਾਪਸ) ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਤਾ । “ਕਾਨ੍ਹ ਸੰਘ, ਬਿਨੋਦ 
ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ । ਪਰੰਤੂ ਠੀਕ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਦੇ 
ਘੇ੍ਰੇ ਵਿੱਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੇਂਢਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਬਾਜ 
ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਾ ਜੈਂਸੇ ਮਹਿੰਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ:-ਤਬ 
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੌੜਕੇ ਪਕੜ ਲੀਆ ਅਰ ਸਭ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ? । ਸੈਰੁਲਮਤਾਖਰੀਨ ਵਾਲਾ 
ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਇੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਜਬ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। “ਜੁਆਨ 
ਆਯੂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਹੈ । “(ਪੁਰਿ=) ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇ । =ੂੜੀ । 



:1 ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਮੂਝਜ ( ੬੩੬੧) ਐਲ ੨ । ਅ੧ ੨੮, 
ਛ 

ਸੈਲ ਹੋਤ ਬਿਚਰੈਤਾ । ਸਾਠ ਸਊਰਨ ਮੈਗ ਰਖੰਤਾ । ਅੱਗੂ ਨਕੀਬ ਬੋਲਤੇ 
ਉਚੇ । ਜਿਤਿਕ ਚਹੈ' ਪਿਖਿ ਤਿਤਿਕ ਪਹੂੰਚੇ' ॥੧੦ ॥ ਦੇੜ਼ ਬਿਸਾਲ ਹੋਤਿ 
ਨਿਤ ਰਹੈ ।ਅਪਨ ਬਿਰਾਨਾ ਅਚਹਿ ਜੁ ਚਹੈ । ਮੈਗਤਿ ਘਨੀ ਢਰਸ ਕੋ 
ਆਵੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਪਾਵੈ ॥੧੧॥ ਢਿਗ ਬੈਠਹਿ ਇਿਹ ਭੀ ੫ਜ- 
ਵਲੈ । ਕਿਤਿਕ ਕੇਟ ਸਿਖ ਆਨਿ ਚ਼ਢਾਵੈਂ'। ਸਿਰੇਪਾਉ ਮੈਗਤਿ ਕੋ ਦੇਤਿ। 
ਰੀੜਿ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸੁਚ੩॥੧੨॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਬਿਦਤਯੋ ਘਨੌ। 
ਗੁਰ ਕੌ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਨੋ” । ਕੋ ਕੋ ਸਯਾਨੇ ਸਿੱਖ ਨ ਮਾਨੈਂ । ਮਾਤਾ ਕੋ 
; ਪਾਲਕ ਪਹਿਚਾਨ ॥ ੧੩॥-ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਪੱਯਤਿ ਨਹਿ ਲੱਛਨ-। ਸਮ- 
ਚ਼ਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਿਚੱਛਨ।ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਇਸ ਰੀਤਿ ਬਿਤਾਐ/ ਜਹਾਨ 
2 ਮਾਨਨੀਯ ਗਰਬਾਯੋ ॥ ੧੪ ॥ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨੈ । ਜਜੋਂ 
ਮਨ ਆਇ ਤਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੈ । ਬਰਜਹਿ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟੀ”। ਚਲੈ 
ਕੁਮਗ ਗਰਬਤਿ ਮਡਿ ਮੋਟੀ ॥ ੧੫ ॥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਭੇਜੀ ਜਏ”। ਖਸ਼ਟ 
ਸ਼ਸਤ੍ ਸੌਂ ਗੁਰ ਤਬੈ । ਤਿਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਾਂਤ” ਕਰਾਵੈ । ਪਤਿ ਸਮ ਜਾਨੰ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ॥ ੧੬॥ ਜੁਗ ਤਰਵਾਰ ਜੁਗਮ ਹੀ ਜਮਧਰ । ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ 
ਖਸ਼ਟਮ ਖਰ ਖ੍ਰੰਜਰ। ਅਜਬ ਮੀਰ ਮਾਹੀ ਕੇ ਦਸਤੇ' । ਸ਼ੁਭਤਿ ਮਜਾਨ 
ਸ਼ੁਭ ਲੋਹਾ ਲਸਤੇ ॥੧੭॥ ਇਹੀ ਬਿ । ਸਾਦਰ ਛਾਦਤਿ 
ਬਸਨ ਰਬੰਤੇ । ਤਿਨਹੁੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਬਿ ਹੇਰੇ।-ਧਰੌਂ ਅੰਗ ਮਹਿੰ- 
`ਚਹਤਿ ਘਲੋਰੇ ॥ ੧੮॥ ਸ਼ੈਕਤਿ ਮਨ ਮਾਂਤਾ ਤੋ ਰਹੈ। ਤਊ ਲੋਨ ਹਿਤ 
ਹੀ ਨਿਤ ਚਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਜੋ “ਅੰਗ ਮੈਂ ਧਾਰੋਂ । ਪੁਰਿ ਬਿਚਰਹੁੰ ਧਰਿ 
ਇਹਾਂ ਸੈਭਾਰੋਂ ॥ ੧੯ ॥ ਮਨਤਾ ਮੇਰੀ ਹੋਇ ਸਵਾਈ । ਮਾਨਹਿ ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰੇ ਤਨ ਹੇਰੇ । ਜਾਨਹਿੰ ਸਕਲ 

` ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਡੇਰੇ” ॥੨੦ ॥ ਕੁਰੱਧਤਿ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਰਜ੍ਜੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਰ- 
ਕਕੋ ਅਰੁ ਤਰਜਜੋ । “ਇਹੋ ਆਯੁਧ ਸਭਿ ਪੂਜਨ `ਜੋਗ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਮ 

_ ਜਾਨਹਿੰ ਸਿਖ ਲੋਗ ॥ ੨੧ ॥ ਮਮ ਪਤਿ ਕੇ ਜੋ ਅਹੈਂ ਪਿਤਾਮਾ । ਜਿਨ ਕੋ 
“ਭਾਵ, ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲੋਂ ਤਕ ਸਾਭੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ 'ਬੀ ਉਥੋਂ ਤਕ ਪਟਰੇ । 
ਕਮਤਾ ਉਸ ਨੂੰ) ਖੋਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥਰਜਦੀ ਹੈ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 

ਰੀ ਸਾਰਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ । "ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ । “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ (ਦੀ ਹੱਭੀ ) ਦੇ 
ਦੁਸਤੇ । $ਇਥੇ ਸੈਡਾਲਕੇ (ਫਿਰ) ਵੱਖ ਦਿਆਂਗਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੬੨ ) ਐਲ ੨। ਅਹੂ ੨੮ 

ਸਜਸੁ ਜਗਤ ਅਭਿਰਾਮਾ । ਤਿਨ ਕੋ ਅੰਕ ਸ਼ਸਤ੍ ਇਹੁ ਲਾਗੇ। ਯਾਂਤੇ ਪੂਜ- 
ਨੀਯ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥ ੨੨ ॥ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਜਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ। ਕਿਮ ਸੋ 
ਮਾਨਨੀਯ ਨਹਿ ਲਹੇ' ? ਤੂੰ ਮਤਿਮੰਦ ਸ਼ਕਤਿ ਅਸ ਕਹਾਂ । ਤਨ ਸਜਾ- 
ਇਥੇ ਗਰਬਤਿ ਮਹਾਂ ॥ ੨੩ ॥ ਅਬਿ ਜੋ ਨਾਮ ਲੀਨਿ ਸੋ ਲੀਨਿ । ਕਹੋ ਨ 
ਪੁਨ, ਪੈਹੈ' ਦੁਖ ਪੀਨ । ਅਪਨੇ ਆਪ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਮੰਦਾ । ਕੜੋਂ ਨ ਹਟਤਿ 
ਤੈਂ ਮੂੜ ਬਿਲੀਦਾ! ॥ ੨੪॥ ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿਕੈ ਕਟੁ ਬੈਨ । ਪੜਿ ਕੋ 
ਸਿਮਰਿ ਭਰੇ ਜੁਗ ਨੈਨ । ਸੁਨਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਬ ਧਰੈਤਾ । ਕਟੁ 
ਬਾਕਨਿ ਕੋ ਨਹੀ' ਸਹੈਤਾ॥੨੫॥ ਜਮਧਰ ਹਾਥ ਗਹੇ ਢਿਗ ਹੋਇ। ਮਾਤਾ 
ਕੀ ਛਾਤੀ ਕੋ ਜੋਇ। ਮਾਰਨ ਚਹਤਿ ਧਾਰਿ ਦੁਰਮਤੀ । ਨਈ ਨ ਪੂਰਬਾ' 
ਕੀਨਿ ਜੁ ਗਤੀ ॥ ੨੬ ॥ ਹੁਤੇ ਅਲਪ ਸਾਮੀਪੀ ਲੋਗ । ਅਵਲੋਕਤਿ ਬਹੁ 
ਬਨਤਿ ਅਜੋਗ । ਧਾਇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਹਯੋ। “ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਵ ਬਨਿ 
ਆਇ ਨ” ਕਹੜੋ ॥ ੨੭ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੋ ਜਿਨ ਕੀਨਿ ਬਡੇਂਗਾ। ਤਿਹ 
ਮਾਰੋ ਚਹਿ ਪਾਪ ਘਨੋਰਾ । ਪੁਨ ਸਤਿਤ;ਰ ਘਰਨੀ, ਬਿਧ ਮਾਈ। ਬੈਦ- 
ਨੀਯ ਜਗ ਕੀ ਸੁਖਦਾਂਈ ॥ ੨੮ ॥ ਲਖਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਜ । 
ਕਰਹਿ ਆਜ ਹੀ ਤੋਹਿ ਕੁਕਾਜ” । ਕੁ੫੩ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਕਹੈ।“ਮੂਬ 
ਕੋ ਬਰਜਤਿ ਤਰਜਤਿ ਰਹੈ ॥ ੨੯ ॥ ਮੈਂ ਇਕ ਬਾ ਰ ਦੇਉ' ਇਸ ਮਾਰੀ । 
ਪਲਫਾ ਦੇਉ' ਦੋਤਿ ਬਹੁ ਗਾਰੀ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਰਹੋਂ ਕਿ ਜਾਉ' ਪਲਇ। ਕੌ 
ਧਨ ਦੋਉ' ਲੋਉ' ਬਖਸ਼ਾਇ ॥੩੦॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨੇ ਤਨ ਮਹਿ ਢਾਹਾ। ਕ੍ਯੋਂ 
ਇਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਨਿ ਮਨ ਮਾਂਹਾ ? ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਖਿ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਪ੍ਰਕੁਤਾ 
ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮਨ ਡੈਸੇ!॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਰਿਸ ਧਾਰੀ । ਘੋਰ 
ਸਾਪ ਜੁਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।“ਨਹਿੰ ਜ੍ਰਾਨੀ ਕੋ ਭੋਗਨ ਕਰੈਂ। ਦੁਖ ਤੇ ਧਰਮ 

_ਹਾਰਿ ਕਰਿ ਮਰੈਂ॥੩੩॥ ਹੋਹਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਤੇਰੀ । ਮਗਹਿਂ ਕੁਮੌਤ, 
ਠਾਰਿ ਨਰ ਹੇਰੀ! । ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਕਹਿ ਮਾਤਾ ਰੋਈ । ਪਤਿ-ਕੀ_ਗਿਰਾ 
ਸਿਮਰਿ ਦੁਖ ਪੋਈ੧੩੩॥#-ਇਸਹਿ ਨ ਪਾਲਹੁ ਸੈਕਣਿ ਦੈ ਹੈ-- ਮੈਂ ਨਹਿ 
ਮਾਨੰ9ਚਿਤ ਪਛੁੜੈ ਹੈ”। ਅਪਨੇ ਭਾਗ ਖੋਟ ਬਡ ਜਾਨੋ ।ਨੀਚਗ੍ਰੀਵ ਕ੍ਜ਼ਿ 
ਤੁਸ਼ਨਿ ਠਾਠੋਂ ॥ ੩੪॥ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਉਠਾਇ ਸੁ ਮੰਤਰ ਰਾਖ । ਨਹਿ ਢੀਏ# 
"ਕਿਵੇਂ ਦੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । “ਭਾਗ ਪੰਹਿਲ? ਜਿਵੇਂ ਪਬੰਲਆ 
ਸੀ। “ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਗਈ । %(ਹੁਣ, ਚਿਤ ਪਛ੍ਭਾਉਂਢਾ ਹੈ। __ “ਪਖ-ਦੇਅਨ / _ 



_ਮ੍ਰ| ਰੁਰ ੧ਤ੫ ਮੂਰਜ । ( ੬੩੬੩ ) __ਲੋਣ ੨। ਅੰ ੨੯, 

ਪੂਜਨ ਅਭਿਲਾਥੇ । ਨਹਿੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਨ ਕੀਨਿ । ਬੈਂਠਕੋ ਵਹਿਰ 
ਕ਼ੋਧ ਮਨ ਲੀਨ ॥ ੩੫ ॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤ ਨ ਕਿਯਸ ਅਹਾਰਾ । ਪਤਿ 
ਬਚ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦੁਖ ਭਾਰਾਂ । ਸਿਖ ਸੋਗਤਿ ਮਹਿ ਸੁਨਯੋ ਬਿਤੌਤ । 
ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਆਏ ਬੁਧਿਵੈਤ ॥ ੩੬ ॥ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਢਿਗ ਹੁਏ 
ਬਿ੍ਰੈ। ਬਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੋਂਧਨ ਕਰੇ । “ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਜੀ! ਲੀਲੋ ਸ੍ਰਾਪ' । ਲਹਯੋ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖ ਆਪ ॥੩੭॥ ਤੁਮ ਨੇ ਪਾਲਯੋ ਏਤਿਕ ਹੋਵਾ । ਗੁਰ ਕੇ 
ਸੁਤ ਸਮ ਸੈਗਤਿ ਜੋਵਾ । ਮਾਨਨੀਯ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿੰ ਭਯੋ। ਲਖਯੋ ਨ 
ਕੂ ੜ੍ਰਿਤਿਘਨੀ ਥਯੋ॥ ੩੮ ॥ ਉਰ ਕੌ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਅਬਿ ਥੋਰਾ । ਬਿਨ ਸਹਿ 
ਪਰਜੋ ਜਬਾਂ ਛਿਤ ਓਰਾ'। ਅਵਿਲੋਕਹੁ ਹਮ ਜੋਰਤਿ ਹਾਥ । ਭੋਜਨ ਅਚਹ 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਸਾਬ/॥੩੯॥ ਦਿੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਿਖ ਸਾਰੇ। ਨੀਠ ਨੀਠ 
ਕਰਿ ਅਚਜੋ ਅਹਾਰੇ। ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੁੱਤ੍ਰ 
ਸਮ ਕਰਤਿ ਘਟਾਈ₹॥੪੦॥ ਇਮ ਹੀ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ਤਿਮ 
ਹੀ ਲੈਤਿ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਚਢਹਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਸੈਲ। ਬਿਚਰਤਿ 
ਹੇਰਤਿ ਇਤ ਉਤ ਗੈਲ ॥੪੧॥ ਰਿਸ ਮਾਤਾਂ ਕੀ ਲਖਿ ਸਭਿ ਕਹੈਂ। ਖੈਦਨ 
ਕਰਤਿ ਰਹਹੁ ਚਿਤ ਚਹੈਂ । ਇਮ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਮਸਤਕ 
ਟੇਕਤਿ ਹੈ ਢਿਗ ਜਾਏ ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿ੍ਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ ` 
“ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਣਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੮॥ 

੨੯. [ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ] । 
ਦੋਹਰਾ। ਕੋੜਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬਹਿ ਭਰਿ ਜ੍ਰਾਨੀ ਗਰਬਾਇ। ਚਢਹਿ ਤੁਰੇ- 
ਗਮ ਸੈਲ ਹਿਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁ ਬਸਤ ਸਜਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਤਰਘਟੀ 
ਦਿਨ ਰਹੈ ਸਿਧਾਵੈ । ਬੀਚ ਬਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਢਿਰਿ ਆਵੈ। ਸਾਠ ਸਊਰਨ ਸੈਗ 
ਚਢਾਇ । ਊਚ ਨਕੀਬ ਬੋਲਤੇ ਜਾਇ ॥ ੨ ॥ ਮਾਤ ਪੁਬਮ ਤਿਹ ਬਕਾਹ 
ਕਰਾਯੋ“ । ਹਣੀ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਸੁਤ ਉਪਜਾਯੋ । ਸੇਗਤਿ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ 
ਘਨੋਰੀ।ਅਰਪਹਿ ਭਲੇ ਅਕੋਰ ਬਡੇਰੀ ॥ ੩॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋ ਸੁਤ ਜਾਨੈ'। 
ਬਿਦਤਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਮਹਾਨੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਆਯੁਧ ਬਸਨ ਸਜਾਇ। 
”(ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰਾਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਜਾ । 'ਖੰ੍ਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ 
(ਜੈ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ) ਘਣਾ ਦਿੱਤੀ । “ਹੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ) ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਹੋ 
(ਭਲਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਨੂੰ ਚਿੱਤੇਂ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਣ । “ਮਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 
(ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ) ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੬੪ ) ਐਲ ੨ । ਗੌਸੂ ੨੯. 

ਗਮਨਯੋਂ ਸੈਲ ਕਰਨਿ ਢਿਤ ਚਾਇ ॥੪॥ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਸੁਹਾਇ ਬਿਸਾਲ। 

ਅੱਗ ਨਕੀਬ ਬੋਲਤੇ ਢਾਲ।ਸਾਠ ਸਉਰਨ ਹਯ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ 
ਸਜਿਸੇਗ ਸਿਧਾਰੇ।੫॥ਬਿਝਰਾਂ 'ਤਮੰਦਮੰਢਹਯ ਪ੍ਰਰਤਿ।ਪਰਿ ਕੀ ਪਰਿਪਦੰ 
ਬਜਾਰਨ ਹੇਰਤ । ਗਰਬ,ਤ ਅ(ਧਕ ਹਰਖ ਧਰਿ ਚੀਤ । ਚਲਿ ਆਯੋ 

ਜ/ਹੋ ਜੁਮਾ ਮਸੀਤ ॥੬॥ਦਿਕ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰ ਦਿਸ਼ਿ ਆਵਾ । ਉਚੋ ਬੀਕ 

ਨਕੀਬ ਅਲਾਵਾ । #ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਿਜਿਤ ਜੁਮਾ ਅਗਾਰੀ । ਕਰਤਿ ਬੈਢਨਾਂ 
ਲੇਹੁ ਨਿਹਾਗੇ”? ॥ ੭॥ 'ਏਮ ਬੋਲਤਿ ਕੋ ̀ਸੁਨਤਿ ਮੁਲਾਨੇਂ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ 
ਮਨ ਮ/ਹੋ ਠਾਨੋ । ਮੈਲ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਸੋ ਚਲਿ ਗਏ । ਦੁਰਗ ਮਝਾਰ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਏ ॥ ੮ ॥ ਤੁਰਕ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਹਾਰੇ । ਤਰਕਤਿ ਸਭਿ 

ਪ੍ਰੀਤ ਏਵ ਉਢਾਰੇ“ਅ%।ਬ ਲੌ ਸਭ ਬਿਧਿਤੇਜ ਤੁਹਾਰ।ਰਖਨਾ” ਪਜ਼ਯੋਸ਼ਰ੍ਹਾ 
ਮਹ ਭਾਰ॥੯ਹਿੰਦੀਨ ਕੋ ਗੁਰ ਮਹਿਜਤ ਆਵੈ। ਇਤ ਉਤ ਤੋ ਬਿਲੋਕ 

ਹਰਖਾਵੈ।ਮੈਗ) ਕਹੈਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰੀ -ਬੈਦੇ ਮੰਹਜਤ,ਲੋਹੁ ਨਿਹਾਰੀ£- 
॥ ੧੦ ॥ ਹਮ ਤੇ ਕਜੋਂਹੂ ਸਹੀ ਨ ਜਾਇ। ਆਜ ਕਹੀ ਸੁਧਿ ਤੁਮ ਢਿਗ 

ਆਇ।ਸਤਿ ਤੁਰਕਾਨੌ ਕੀ ਘਟ ਆਨ'। ਜੇ ਨ ਤਿਦਾਰਕ ਦੇਹ ਹ ਮਹਾਨ” 
॥ ੧੧॥ ਸੁੰਨਕੈ ਸਭਨ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ ਕਹਯੋ। “ਅਬਿ ਢਹਿਯਤਿ ਹੈ ਹੈ ਤਿਸ 

_ਕੋ ਗਹ੧ੋ । ਕਾਰ।ਰਹ ਮਹ ਦੀਜੈ ਗੇਗਿਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ਅਵੱਗਜਾ ਵੇਰ ॥ 
੧੨॥ ।ਕਧਂ ਆਪਨੀ ਆਨ ਮਨਾਵੇ । ਬਿਰਦ? ਸੀਸ ਪਰ ਤੇ ਉਤਰਾਵਹ। 
ਇਨ ਢੋਇਨ ਮੀਹੋ ਇਕ ਜਬਿਹੋਇ। ਬਹੁਰ ਅਦਾਬ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ? 
॥ ੧੩॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨਰ ਤੁਰਤ ਪਠਾਂਯੋ । “ਮਹਿਜਤ ਨਿਕਟ ਕੁਬਾਕ 

ਅਲਾਯੋ । ਯਾਂਤੇ ਗਰੇ ਕੁਹਾਰੀ ਪਾਇ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਮੁੜ ਢਿਗ 
ਆਇ ॥੧੪॥ ਉਚਤ ਸਜ਼ਾਏ ਤਹ ਕੋ ਦੈ ਕੈ। ਤਜੋਂ ਮੁਲਾਨੋ ਬੂਬਨ ਕੈ 
ਕੌੱ1ਨਮੈਹ ਤ ।ਬਰਦ ਉਤਾਰਿ ਪਠਾਵਹੁਨਹਿਂ ਆਗੇ ਕਬਿ ਏਵਅਲਾਵਹ” ਰ੍ 
॥ ੧੫ ॥ ਜਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਰ ਥਯੋ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਤਿਸ ਕਹਿ 

ਦਯੋ।£ਨ।ਹ ਮਾਂਨ2 ਸੋਨਾ ਗਨ ਆਂਵੇ।ਮਾਰਿ ਪਕਰਿ ਕਰਿ ਤਹਿ ਲੈ ਜਾਵੇ? 
॥ ੧੬॥ ਸੁਨਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈ ਮਾਨਾਂ। ਨਿਜ ਸੈਗਨਿ ਕੈ ਸੈਗ 

ਗਲੀਆਂ । ੧ਹੇ ਲੋਕੋ) ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਦ ਗੁਰੂ ਨੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ । 

੩ਫ੍ਰਕ । “ਦੇਖ ਲਓ ਮਸੀਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਟੀ ਦੇ । “ਇਜ਼ਤ ਘਫ ਜਾਏਗੀ । $ਸਜ਼ਾ । “ਧਰਮ; 

ਭਾਵ ਕੇਸ । 'ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਰ ਛੱਡਾਂਗਾ । ਕਾਘਾ:-ਦਿਸ਼ਾ, 'ਪਾਰ । 
ਨ 



ਦੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ___ (੬੩੬੫) . ਜੈਲ 3। ਛੱ, ਬਦ, 
`ਬਖਾਨਾ।ਕ੍ਯਾ ਕਰਤੱਬ ਮੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਕੈਸੇ ਬਚੋਂਹਉਪਾਇ ਨ ਆਵੈ” 
॥੧੭॥੬ਸਨਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤ!ਹਮ ਕਕਾਂ ਕਹੈਂ। ਭਾਜਨ ਕੌ ਉਪਾਵ ਨਹਿੰ ਲਹੈਂ। 

ਬਿਰੋ ਜਹਾਂ ਅਸ ਠੌਰ ਨ ਕੋਈ।ਲਰਿਬੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਨ ਹੋਈ ॥੧੮॥ ਕੈ 

ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਉਤਾਰਿ ਪਠਾਵਹੂ । ਕਿਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਵਹੁ । 

ਪ੍ਰਾਨ ਰਖਹੁ ਤਉ ਧਰਮ ਨ ਰਹੈ । ਧਰਮ ਰਥੋਂ ਤਉ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਲਹੈ %੧੯॥ 
ਸੁੰਠਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰ ਕਰਿ ਡਲਾ ।ਧੀਰਜ ਤੇਂ ਬਿਹੀਨ ਹਇ ਬੋਲਾ। 

€ਸ਼ਾਹ ਸਮੀ੫ ਜਾਉ' ਨਹਿੰ ਕੈਨ।ਦੇਤਿ ਹਕਮ ਦੁਖ ਤੋ ਮਿ੍ਤੁਜੈਸੇਂ॥੨੦॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਘਰ ਕੌ ਅੰਤਰ ਬਰਸੋ । ਕੇਸ ਜੂੜ ਕਤਰਾਵਨਿ ਕਰਯੋ। ਥਾਲ 

ਅਨਾਇ ਤਾਂਹਿ ਮੋ ਧਰੇ । ਸੇਤ ਬਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਛਾਦਨ ਕਰੇ ॥ ੨੧॥ ਤੁਰਕੋ ਸ਼ੁਰ 

ਕੋ ਮਨੁਜ ਅਗਾਰੀ। ਬਹ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ। “ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ 

ਸੇ ਮਨ ਮਾਨਾ । ਅਪਨੋ ̀ਕੂਛ ਅਪਰਾਧ ਨ ਜਾਨਾ॥੨੨॥ ਕ਼ਹਜੋ ਨਕੀਬ 

ਅਚਾਨਕ ਮੰਦ। ਅਬਿ ਮੈਂ ਰਹਯੋ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬੈਦਿਹੁਕਮ ਅਦੂਲ ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਕੀਨ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਕਹੀ ਸੀਸ ਧਰਿ ਲੀਨ”॥੨੩॥ । ਦੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ 

ਧਨ ਕੁਛ ਦਯੋ । ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਪਠਾਵਨ ਕਯੋ।ਲੋ ਕਰਿ ਗਯੋ ਬਖਾਨਿ 

ਸੁਨਾਯੋ । ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ ੧ ਰਿਸ ਤੇ ਬਿਸਰਾਯੋ॥੨੪॥ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਨਿ ਕਰ- 

ਤੂਤ।ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ਕੋ ਭਯੋ ਕਪੂਤ।ਮਹਾਂ ਫੋਧ ਜਾਗੋ ਜਿਸ ਰਿਦੇ । ਗਰੀ 
ਦੈਨਿ ਲਛੂੀ ਬਹੁ ਤਦੇ॥੨੫॥ “ਕੀਨ ਤਹਾਂ ਤੈ' ਖੋਟੋ ਕਰਮਦਏ ਬਿਗਾਰ ; 
ਦੁਲੋਕ ਬਿਸ਼ਰਮ[ਮਹਾਂ ਮੂਵ ਤੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੀ । ਕੋਸਨ ਮਹਿਮਾਂ ਮਹਿਦ 

'ਮਹਾਨੀ ॥ ੨੬ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਰ ਸਸੁਰ ਸਿਰ ਦੀਨ । ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਹੀ 

ਖੋਵਨ ਕੀਨ। ਪੁਨ ਦੀਰਘ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਅਖਾਰੇ । ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿਦਤ 

ਪਵਾਰੇ॥੨੭॥ ਢਾਰਹੁੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਏ ਮਰੇ । ਧਰਮ ਰਾਖਿਬੋ ਅਪਨੋ ਕਰੇ । 

ਸੈਕਟ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਰੇ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗ ਜੈਗ ਕਰਿ ਮਾਂਰੇ॥ ੨੯॥ 
ਕਹਾਂ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ । ਅਲਪ ਬੈਸ ਕੜਾ ਲਥਖਹਿ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ। 

ਦ੍ਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਦ੍ਰਿਢ ਹੁਇ ਬੋਲ।ਤਾਸ ਵਿਖਾਵਨ ਤੋ ਨਹਿੰਡੋਲ। ੨੯॥ | 

ਧਰਮ ਨ ਅਪਨੇ ਤਕਾਂਗਨ ਕੀਨਿ । ਤ੍ਰਿਣ ਸਮ ਜਾਨਿ ਸੀਸ ਕੋ ਦੀਨ।ਤੈਂ । 
ਮਤਿਮੰਦ ! ਕਹਾਂ ਇਹ ਕਰਜੋ । ਤੁਰਤ ਧਰਮ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਪਰਿਹਰ੧ੋ੩੦॥ ' 

ਜਿੱਥੇ ਜ ਠਹਿਰੀਏ।੧(ਸ਼ਾਹ ਐਸ)ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇ” ੮ਖ ਨਾਲ (ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। “ਮੰਦੇ 

ਨਕੀਬ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ_ਦਿਤ' ਸੀ । “ਜੋਗ । “ਡਰਦੇ ਨੇ ਝਟ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ | 

ਹਾ -=- 



ਮਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੁਰਜ । (੬੩੬੬) __ _ ਲੈਨ੨।ਐੂ੩੦, 
`ਕ੍ਕੋਂਨਹਿੰ ਮਰਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਮੂੜ੍ਰੇੱਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਕੂੜੇ?! 
ਇੱਤਯਾਵਿਕ ਦੁਰਬਾਕ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਹੇ ਮਾਤ ਬਹੁ ਧਿਕ ਧਿਕ ਨਾਲੋ । 

ਸਹਾਰੋਂਬਰਜਿ ਰਹੇ (ਿਇ ਨਹਿੰਮਾਨਗਤੁੜ ਪਾਰਨ ਤੇ ਭੇਂ ਦੁਖ ਨਾਨਾ? 
॥੩੪॥ਲੱਜਿਤਿ ਹੋਇ ਨੀ ਚਕਰਿੀਵਜਲ ਹਿੰਅਜੀਤ ਸੰਘਸਨ ਮਖਬੀਰ। 
ਮਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਜੋ ਪਛੁਤਾਵੈ । ਭਯੋ ਕਲੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਵੈ ॥੩੫॥ 
ਲਿਖਤ ਬਿਢਾਵੇ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀਨ/ਪਾਰਕ ਹੁੜੋ;ਤਯਾਗ ਮੈਂ ਕੀਨਿ ।ਨਹੀਂ' 
ਪੁੱਤ ੬ ਨਹਿੰ ਮਾਈ।ਵਿਮ ਬਿ ਸਗਰੇ ਪੁਰਿ ਬਿਦਤਾਂਈ॥੩੬॥ 



ਤੀ ਗੁਥ ਪ੍ਤਾਘ ਸੇਜ । (੬੩੬੭) ____ ਸੈਲ੨। ਅਉ ੩੦, 

ਬਣਵਾ ਨ ਨਗ ਸਰ ਵਿਸਰ ਨਹਿ ਚਖਨ ਸੱ ਕਲ ਰ੍ 
ਰਥ ਰਿਦੇ ਨ ਧਰੀਯਗਿ(ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਇਕਠੀ ਕਾਰ । ਅਪਰ ਸਦਨ 
ਕੋ.ਲੋਹ ਸੁਧਾਗ॥੧੨॥ਤਿਸ ਮਹਿ ਬਸਹੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਕਾਰਜ ਸਕਲ 
ਰਾਸ ਹੁਇ ਜਾਈ” । ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹ ਬਿਧਿ ਮਾਨੀ। “ਕਰਹੁ ਸਦਨ _ 
ਮੈਂ ਰਹੇਂ” ਬਖਾਨੀ ॥ ੧੩॥ ਇਕ ਇਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕ ਰਜਤਪਣ । 
ਖੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਅਰਦਾਸ ਸਭਿਨਿ ਭਨਿ । ਸਦਨ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਸਿਖ ਕੇਰੇ। 

ਲਿਯੋ ਸਕੋਲ ਦਰਬ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥੧੪॥ ਅਪਰ ਤੀਨਸੈ ਬੀਚ ਮਿਲਾਇ । 
ਦ੍ਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਨੇ ਇਕ ਠਾਇ ।ਪ੍ਰਥਮ ਸਦਨ ਪੁਰਿ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਹਿਰ । 
ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੀਨੋ ਅਬਿ ਜ਼ਾਹਿਰ॥੧੫॥ਦੋਇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਬ ਲਗਵਾਯੋ । 
ਹਿਤ ਮਾਂਤਾ ਕੇ ਸਦਨ ਕਰਾਯੋ । ਤਿਸ ਮਹਿ ਬਿਰੀ ਜਾਇ ਕਰਿ ਹੇਰਿ। 

ਵਹਿਰ ਨ ਗਈ ਬਹੁਰ ਇਸ ਬਰ॥੧੬॥ ਘਰ ਕੋ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਕਰਾਯੋ । 

ਨਹਿੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੰਕਟ ਬੁਲਾਯੋ। ਨਹਿ ਮੁਖ ਦੇਖਨ ਕਬਿਹੂ ਕਰਜੋ। 

ਨੇਮ ਨਿਬਾਹਕੋ ਅਪਨੋ ਧਰਕੋ ॥ ੧੭॥ ਸਦਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਾ। 

ਤਯਾਗਕੋ, ਆਇ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਕਾਜ£। ਇਕ ਆਂਯੁਧ ਕੋ ਕੋ ਨਿਕਟ ਅਨਾਏ'। 

"ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਸਾਨੂੰ ਛਡੋ । “ਵੱਸਕੇ ( ਪ੍ਰਣ ) ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰੋ । “ਪਹਿਲ ਘਰ ਘਰ 
ਸ਼ਹਿਰ ੨ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਸੀ । “ਘਰ ਸੰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਸ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ' 
ਜਮ ਆਇਆ । “ਜੋਵਲ (ਗੁ ਜੀ ਵ) ਸਤਰ ਪਾਸ ਇਨਆੰਦ 



_ ਮਰ ਘੂਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਕਰਜ ' (੬੩੬.) __ਐ%> ੨। ਅਹ੩੦, 
ਗੁਰ ਸਮ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਪੁਜਵਾਏ ॥੧੮॥ ਸਭਿ ਮਹ ਭਯੋ ਤਾਂਹਿ" ਅਪਮਾਨਾਂ । 
ਆਛੇ ਸਿੰਘਨਿ ਸੋ ਨਹਿ ਮਾਨਾ। ਆਦਿ ਸੁਧਾਸਰ ਅਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ । ਦੇ 
ਧਨ ਮਾਤ ਸਮੀਪ ਮਹਾਨਾ ॥੧੯॥ ਖਰਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਚਲਾਵੈ । ਚਾਂਕਰ 
ਕਹਾਂ ਚਾਕਰੀ ਪਾਵੈਂ । ਬੁਰਯੋ ਦਰਬ ਤੋ ਅਲਪ ਹੈਕਾਰ/”।-ਗਈ ਮੰਨਤਾ 
'ਮੋਹਿ=ਬਿਬਾਰਾ ॥ ੨੦ ॥ ਮਾਨਣ ਪਠਹਿ ਮਾਤ ਕੌ ਪਾਸ਼ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ 
ਠਾਨਤਿ ਅਰਦਾਸ । ਗਯੋ ਭੂਲ ਅਬਿ ਬਖਸ਼ਹ ਮੋਹੀ । ਨਾਮ ਤੁੰਮਾਰੋ 
ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਹੋਹੀ ॥੨੧॥ ਸੁਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨੈ । ਤੁਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਝ 
ਕੋ ਜਗ ਮਾਨੈ” । ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਮ ਬਹੁ ਬਾਰਿ ਪਠਾਯੋ । ਜਨਨੀ ਪੁਨ 
ਸਨੇਹ ਹੁਇ ਆਯੋ ॥੨੨॥ ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਅਸ ਬਿਵਹਾਰੇ" । “ਆਇ 
ਥਿਰਹਿ ਹਮ ਬਾਹਿਰ ਦਾਰੇ । ਜੋ ਟੁਛ ਜਾਚਹਿ ਕਹਿ ਤਹਿੰ ਪਾਵੈ । ਅੰਤਰ 
ਨਹੀ' ਮੋਹਿ ਢਿਗ ਆਵੈ” ॥ ੨੩ ॥ ਦਿਮ ਜਬਿ ਹੁਕਮ ਮਾਂਤ ਕਹਿ ਦਯੋ । 
ਤਬਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵਤਿ ਭਯੋ। ਪੌਰ ਠੌਰ ਬਦਹਿ ਥਿਰ ਰਹੈ । ਬਾਂਛਤਿ 
ਹੋਇ ਬਿਨੈ ਜੁਤਿ ਕਹੈ ॥੨੪॥ ਸੋ ਨਰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਵੈ । ਆਇਸੁ 
ਕਰੈ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਪਾਵੈ। ਇਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰਜ ਨਿਬਹੇਤਾਂ । ਨਮੋ 
ਕਰਹਿ ਨਿਜ ਸਦਨ ਬਸੈਤਾ ॥ ੨੫ ॥ ਆਵਨ ਲਗਜੋ ਨੌਮ ਤੋ ਨੀਤ । 
ਬੈਦਹਿ ਪੌਰ ਣੌਰ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ । ਸਾਠ ਸਊਰ ਅਰੂਵਹਿ ਸੈਗ । ਗਮਨਹਿੰ 
ਵਾਂਦਤਿ ਚਪਲ ਤੁਰੈਗ॥੨੬॥ ਮਗ ਮਹਿੰ ਹੁਤੋ ਬੋਨਵਾ ਡੇਰਾ। ਆਵਤਿ 
ਜਬਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ । ਊਚੇ ਬੋਲਤਿ ਜਾਚਤਿ ਭਯੋ । ਏਕ ਰਜਤਪਨ 
ਦੈਬੋ ਕਯੋ॥ ੨੭ ॥ ਇਸ ਹੀ ਰੀੜਿ ਕਈ ਦਿਨ ਲੀਨ। ਜਾਚੇ ਤੇ ਅਜੀਤ 
?ਸੰਘ ਦੀਨ । ਇਮ ਹੀ ਕੇਤਿਕ ਦ੧ੋਸ ਬਿਤੀਤੇ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਤਿਸੀ 
ਮਗ ਨੀਤੇ ॥ ੨੮॥ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਢਿ ਬੇਨਵੇ ਤੈਸੇ। ਦਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਜੁਰ। ਪੈਸੇ। ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਦਏ ਬਗਾਈ । ਚਲਜੋ ਸੈਗ ਹਰੈ ਕੈ ਪਿਛ- 
ਵਾਈ ॥੨੯॥ ਮਾਤ ਪੌਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਜਾਇ । ਤਹਿਂ ਭੀ ਜਾਂਚਤਿ ਰਹਜੋ 
ਅਲਾਵਿ” । ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ' ਘਿਰ ਹਰੈ ਕਰਿ ਬਾਲੇ । ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਯੋ ਬੇਨਵਾ 
ਨਾਲੇ ॥੩੦॥ ਅਪਨੇ ਘਰ ਮੰਹਿੰ ਜਾਵਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਭ੍ਰਿਯਾ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਕਰਯੋ ਅਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਰਯੋ। ਬਕਹਿ ਬੈਨਵਾ ਬਾਹਰ ਖਵੇਯੋ 

"ਭਾਵ ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਨਿੱਘ ਦਾਂ । ”ਹੈਕਾਰ (ਤਛ) ਘਟ ਗਿਆ । ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ 

ਕਹਿਆ । $ਓਬੇ ਬੀ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ) ਕਹਿਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਆ । 



ਨ! ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੬੯) ਅਨ ੨ । ਸੂ ੩੧, 

॥੩੧1 ਪੁਨ ਸੁੱਖਾ ਛਕਿ ਬਾਹਰ ਗਯੋ। ਤਾਹੈ ਭੀ ਕਹਿਤਿ ਸੈਗ ਹੀ ਭਯੇ । 

ਉਚ ਨੀਚ ਬਚਬਕਹਿ ਬਡੇਰੇ । ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਨਤਿ ਦੁਖਤਿ ਬਹੜੇਰੇ॥੩੨/ 

ਪਰਿ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਨ ਨਰ ਜਹਾਂ । ਬੋਲਤਿ ਖਿਝਤਿ ਪਹੂੰਚੇ ਤਹਾਂ । ਬਹੁ ਉਵੇ 

ਦੁਰਸਾਕ ਬਖਾਨ । ਜਹਿੰ ਗਮਨੇ ਤਹਿ ਸੇਗ ਪਯਾਨੋ ॥੩੩॥ ਕੁਪਕੋ ਅਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਪੁਰ ਜਨ ਨਿਕਟ ਨ ਭਲੋ ਨਿਹਰਿਕੈ । ਨਿਜ 

ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ।੫ਕਰਿ ਬ਼ੈਨਵੇ ਹਨਯਹਿ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ ੩੪ । 

ਕਪ ਸਮੀਪ ਬੀਚ ਦਿਹ ਗੇਰੀ।ਹਟਤਿ ਨ ਮੂਢ ਸੈਗ। ਤੇ ਮੋਰੀ”। ਜੰ 

ਦਰਬਾਕ ਬਖਾਨਤਿ ਖਰਜੋ। ਜੁਗ ਸੰਘਨ ਦਿਢ ਪਕਰਨ ਕਰਜੋ॥ ੩੫ ।' 

ਪਾਨ ਹਾਨਿ ਤਤਛਿਨ ਕਰਿ ਦੀਨ । ਪੂਰਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕੂਪ ਕੌ ਚੀਨ।ਤਿਸ 

4ਹ ਡਾਰਿ ਅਗਾਰੀ ਗਏ । ਕਰਿਕੈ ਸੌਚ ਅਪਰ ਮਗ ਅਏ ॥ ੩੬ ॥ 

ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਰਜੋ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਜ ਕਰਮ ਕਰਜੋ ਹੈ। 

ਸੇਧਯਾ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਡੋਰੇ । ਨਹੀਂ ਬੇਨਵਾ ਨਿਜ ਥਲ ਹੇਰੇ ॥ ੩੭॥ 

ਸੋਧਨ" ਲਗੇ ਚੋਲਕਾ ਵਿਰੈਂ । ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਭਿ ਬੂਝਨ ਕਰੇਂ । ਰਾਤਿ 

ਅਰਧ ਲੋ ਖੋਜਨ ਕਰਕੋ। ਨਹਿ ਪੰਰ ਮਹਿ ਕਿਸ ਥਾਨ ਨਨਹਰਯੋ॥ ੩੮ ॥ 

ਪਨ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਉਠਿ ਗਰੀ ਬਜ਼ਾਰ। “ਕਿਨਹੁੰ ਬਿਲੌਕਯੋ ਦਿਹੁ ਸੁਧ ਸਾਰ” । 

ਕਿਹ ਕਹਿ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ ਪ੍ਰਮੈਗ। “ਫਿਰੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੈਗ” । 

॥ ੩੯॥ ਬੂਝੇ ਇੰਘ ਨ ਕਹੂੰ ਬਤਾਯੋ"। ਕਰਤਿ ਬ੍੍ਲਾਪ” ਨਹੀ ਜਥਿ ਪਾਯੋ। 
ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਪਰਚੁਰਕੋ ਝਿ੍ਤੰਤ । ਨਹੀਂ ਬੈਨਵ ਕਹੂੰ ਲਫੈਤਿ ॥ ੪੦॥ - 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਬੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਤਤੀ 

ਅੱਸੂ ॥੩੦॥ _੩੧.(ਦਿਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ । ਸ਼ਾਹੀ ?ਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਤ ਇੰਘ ਨੂੰ ਫਕਨ ਜਾਣਾ]। 

ਦਹਗਾ ॥ ਢਾਰਤਿ ਛਾਂਗ ਉਜਾਰ ਮਹ ਬਿਚਰਤਿ ਹੁੜੋ ਅਯਾਲਿ । ਕੂਪ 

ਗਿਰਾਯੋ ਬੇਨਵਾ ਤਿਨ ਦੇਖ; ਤਿਸ ਕਾਲ॥ ੧ ॥ ਝੋਪਈ ॥ ਪਿਖੜੋ ਬੇਨਵਾ 

ਖੋਜਨ ਕਰੈਂ।ਧਰਤਿ ਸ਼ੋਕ ਉਰ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰੈ “ਤੋਹਿ ਬੜਾਵੇਂ” ਕਹਤ 

ਅਯਾਲੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ ਕਾਲੀ ॥੨॥ 'ਸੰਘਨ ਤੇ ਮੈਂ 

ਡਰੋਂ ਬਡੇਰਾਂ । ਨਹੀਂ ਬਚਾਇ ਹੋਇਗੋ ਮਰਾ । ਯਾਂਤੇ ਮੈ ਨਹਿ ਕਰਤ 
ਕਤਾਵਨ । ਸੈਧਜਾ ਪ੍ਰਤਿ ਅਚਾਨਕ ਘਵਨ”? ॥ ੩ ॥ ਧੀਰ ਬੈਨਵੇ ਦਈ 

ਘਨੋਰੇ। “ਹਮ ਸਭਿ ਰਹੈਂ ਸੈਗ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਮਾਰਨ ਵੇਹਿ ਨਹੀ (ਕਿਸ ਭਾਂਤ । 
'ਡਣ । ਜੌਕਜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ <ਬੇਨਵੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰੋਣ ਲਗੇ । ਸ਼ਾਮ ਯਾ ਸਵੇਰੇ 
ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ । ਰ੍ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੭੦) ਐਨ ੨ । ਅਸੂ ੩੧, 

ਰੱਖਜਾ ਕਰਤਿ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ? ॥ ੪॥ ਦਿਯੋ ਦਿਲਾਸਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ' 
ਸੋ ਲੋ ਗਮਨਜੋਂ ਬੀਚ ਉਜਾਰ। ਜਿਸ ਥਲ ਮਾਰਿ ਕੂਪ ਮਹਿੰ ਡਾਰਾ। ਪਰਜੋ 
ਮਰਯੋ ਤਿਹ ਸਭਿਨਿ ਨਿਹਾਰ॥੫॥ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਬਿੰਦਨਿ ਤਬ(ਹ ਨਿਕਾਰਾ। 
ਲਿਯੋ ਉਠਾਇ ਰੌਰ ਬਹੁ ਡਾਰਾ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਨਰ` ਮਿਲਿ ਗੇ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਦੇਖਤਿ ਬੋਲਤਿ ਸੋਗ ਸਿਧਾਇ ॥੬॥ ਪਾਯੋ ਜਾਇ ਦੁਰਗ ਕੇ ਟੌਰ । ਮਿਲੇ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਾਚਜੋ ਰੌਰ। ਜਿਤਿਕ ਬੇਨਵੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਤਬੈ । ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ 
ਮਿਲਿਕੋ ਤਹਿ ਸਬੈ ॥੭॥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਗ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ । “ਦਿਯੋ ਬੇਨਵਾ 
_ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨਯਾਉਂ' ਲੋਹਿੰ ਗੇ ਕੈ ਦਰ ਮਰੈਂ। ਤਬਿ ਲੋ ਖਾਨ ਪਾਠ ਨਹਿ 
ਕਰੈਂ”॥੮॥ਖਰੇ ਪੋੌਰ ਆਗੇ ਅਰਰਾਵੈਂ । ਅੰਤਰ ਉਚੀ ਧੁਨੀ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਸ਼ਾਹ 

__ਅਜੋਗ ਬਾਤ ਪਹਿਚਾਨੀ।-ਡਰੇ ਨ ਮੁਝ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨੀ॥੯॥ਇਸ ਕੋ 
ਹੁਇ ਸਜ਼ਾਇ ਅਬਿ ਭਾਰੀਛੁਟਜੋ ਟਖੋਨ ਜੁ ਖਤਾ ਅਗਾਰੀ-। ਸੁਨਿ ਉਮ- 
ਰਾਵਨ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ।“ਫਰਤ ਸੈਲ ਹਿਤ ਬੀਚ ਬਜਾਰਨ॥੧੦॥ ਸੈਗ 
ਚਢਹਿੰ ਸਾਠਕ ਅਸਵਾਰ । ਉਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਕੀਬ ਉਚਾਰਿ । ਪਿਘਹੁ ਪੁਰੀ 
ਬਸਿ ਤ੍ਾਸ ਨ ਮਾਨਾ । ਦੂਰ ਹੋਇ ਚਹਿ ਦੁੰਦ ਉਠਾਨਾ' ॥ ੧੧॥ ਪਕਜ਼ਿ 
ਸਜ਼ਇ ਦੀਜੀਯਹਿ ਗਾਵੀ । ਤਿਸ ਕੋ ਉਰ ਗ਼ਰੂਰਤਾ ਬਾਢੀ । ਸੁਨਤਿ 
ਸ਼ਾਹੁ ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਉਢਾਰਾ । “ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚਹੁ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾ ॥ ੧੨॥ 
ਪਟ ਸੋਂ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਅਗਵਾਰ। ਆਵਹਿ ਗਰੇ ਕ੍ਹਾਰੀ ਡਾਰਿ । ਉਚਿਤ 
ਸਜ਼ਾਇ ਹੋਇ ਹੈ ਤਾਂਹੀ । ਆਨਹੁੰ ਜਾਵਿ ਦੇਰ ਹ੍ਰੈ ਨਾਂਹੀ” ॥ ੧੩॥ ਸੁਨਿਕੈ 
ਨਰ ਦੌਰੇ ਤਬਿ ਦੋਇ । ਬੈਠਜੋ ਜਾਇ ਪਹੁਚੇ ਸਦਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਹਯੋ 
ਕਠੋਰ । “ਨਿਕਸਹੁ ਚਲਹੁ ਦੁਰਗ ਕੀ ਓਰ ॥ ੧੪ ॥ ਹਤੜੋ ਬੇਨਵਾ ਸ਼ਾਹ 
ਰਿਸਾਯੋ । ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਭੂ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਯੋਂ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਨਿ.ਘਰ 
ਥਿਰਯੋ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਸਿ ਕੈ ਜਾਵਨ ਕਰ੧॥ ੧੫॥ 'ਮੈਂ ਨਹਿਂ ਚਲੌਂ ਨ 
ਬੇਨਵ ਮਾਰਾ । ਤੁਹਮਤ ਦੇਤਿ ਤੁਫਾਨ ਉਠਾਰਾ?। ਜਾਇ ਦੁਰਗ ਮਹਿ 
ਤਿਨਹਿੰ ਬਤਾਯੋ । “ਰਹੇ ਹਕਾਰਿ ਸਗ ਨਹਿ ਆਯੋ? ॥ ੧੬ ॥ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹ 
ਕਹਿ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ । 'ਇਹਾਂ ਆਉ ਤੁਵ ਨਜਾਉ' ਕਰਾਏ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਦ 

. "ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਸਕੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੁ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ( ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ) ਤਾੰ ਦਂਦ ਹੀ 
ਉਠਾਵੇਗਾ । "ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗਲ ਵਿਚ ਆਪੈ ਕੁਹਾੜੀ ਪਾਕੇ ਔਣਾ ਤੇ 

` ਕਹਿਰ ਕਿ ਲਓ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਚਾ ਲਓ । 



ਸਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ। (੬੩੭੧, ਐਨ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਤ੍ਰਠਿ ਸਭਿ ਹੋਇ । ਬੂੜੈਂ ਭਲੇ ਉਗਾਹ ਜਿ ਕੋਢਿ?॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਗਏ 
ਜਾਇ ਸਮੁਝਾਯੋ। £ਹਠ ਨ ਕਰਹੁ ਤੁੜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਯੋ । ਸ਼ਾਹੁ ਕਹੈ 
ਸਭਿ ਨਿਰਲੈ ਕਰਿਕੈ । ਸਾਚੋ ਲੇਹਿ ਬਡਾਈ ਵਿਰਿਕੈ ॥ ੧੮ ॥ ਘਰ ਮਹਿੰ 
ਕਿਮ ਬੈਠਨ ਹੁਇ ਤੇਰੋ। ਦੁਰਗ ਪੌਰ ਪਰ ਰੌਰ ਬਡੇਰੋ । ਭਲੋ ਚਹੈ' ਜੇ 
ਅਪਨੋ ਕੈਸੇ । ਮਾਨੋ ਕਹੜੋ ਕਹਤਿ ਹਮ ਜੈਸੇ।੧੯॥ਨਾਂਹਿਤ ਸੈ ਸੈਨ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਗਹੈ । ਕਿਸ ਕੀ ਓਟ ਲੋਇ ਥਿਰ ਰਹੈਂ ?? ਸੁਨਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਨਾਂਹਿਨ ਮਾਨਾ । “ਗਮਨੋ' ਨਹੀਂ” ਜਬਾਬ ਬਖਾਨਾ ॥ ੨੦॥ ਰਿਸੇ ਦੂਤ ਜੇ 
ਗਏ ਹਕਾਰਨ । ਹਟੇ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ । “ਭਯੋ ਮਵਾਸੀ ਆਇ 
ਨ ਸੋਊ । ਮਿਲਿ ਸਮੁੜਾਇ ਰਹੇ ਸਭਿ ਕੋਉ ॥ ੨੧॥ ਮਾਤ ਨਿਕਟ ਨਰ 
ਭੋਜਯੋ ਭਲਾ" ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਦਲਾ” । ਖੂਨ ਪੁੱਤ ਤੁਮਰੇ 
_ਕਰਿ ਦਯੋ । ਸੋ ਬਖਸ਼ਹੁ ਕਹੁ ਹਮ ਲੇ ਲਯੋ॥ ੨੨॥ ਕਹੜੋ ਮਾਤ ਸੈਂ 
ਲਿਖਜੋ ਬਿਦਾਵਾ । ਪਾਰਕ ਹੁਤੋ ਤਜ੧, ਨਹਿ ਭਾਵਾ । ਸੋ ਬਦਲਾ ਲੋਵੈਂਗੇ 
ਸੋਰ। ਜਹਾਂ : ਇ ਲੈਬੇ ਕੀ ਠੌਰ ॥ ੨੩॥ ਖਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਾਨੇ । 
ਸੋਤਮ ਜਾਨੋ ਕੈ ਉਹ ਜਾਨੇ । ਹਮਰੇ ਲਗਿ ਤਿਸ ਕਾਂਰ ਨ ਕੋਈ। ਬਾਂਛ'ਤ 
ਕਰੋ ਆਪ ਅਰੁ ਸਈ? ॥ ੨੪ ॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼ਾਹ ਕੋ੫ ਕਰਿ ਭਾਰੋ। ਸਭਿ 
ਮਹਿ ਬਿਦ੍ਤੀ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰੋ । “ਦੋ ਪਲਟਨ” ਪਹੁੰਚਹਿ ਇਸ ਕਾਲਾ । 
ਲਰਹਿ ਲਰਟੁ; ਨਹਿੰ ਕੀਜੈ ਟਾਲ ॥ ੨੫ ॥ ਜਥਿ ਲੋ ਪਕਰਯੋ ਜਾਇ ਨ, 
ਮਾਰੋ। ਭਿਰਹਿ ਆਪ, ਹੱਥਯਾਰ ਪ੍ਰਹਰੋ' । ਤਤਛਿਨ ਸੈਨ ਚਲੀ ਭਹਿੰ 
ਆਈ। ਸੁਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਹਿਰਾਈ”॥ ੨੬ ॥ ਸਿੰਘ ਸਕੇਲੇ ਮਸ- 
ਲਤ ਕੀਨ ।“ਅਬਿ ਤੋਂ ਜੋਗ ਕਰਨ ਹੀ ਚੀਨ । ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਰਹਿੰ ਸੁ 
ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ । ਗੀਦਰ ਮੌਤ ਮਰਨ ਬੁਰਿਆਰ? ॥ ੨੭ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਕਹਿ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਗਾਵੇ । ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਲੈ ਆਯੁਧ ਠਾਂਵੇ।ਜਬਹਿ ਵੌਜ ਜਾਨੀ 
ਨਿਯਰਾਈਪੁੰਜ ਤੁਵੈਗਨਿ ਸਮੁਖ ਚਲਾਈ ॥.੨੮ ॥ ਬਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੁਚੇਤ 
ਬਿਸਾਲੋ । ਪਰਯੋ ਜੈਗ ਉਠਿ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਲੇ। ਉਚੇ ਚਢਿ ਓਟੇ ਕਰਿ ਥਿਰੇ। 
੧(ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਭਲਾ ਪੁ ਪੁਰਸ਼ ਭੇਜਿਆ । ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 
ਗਦਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਲਟਨ ਪਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਫਜ਼ ਪਲੈਣੂਨ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ੪ ਤੋਂ ੧੦ ਕੰਪਣੀਆਂ ਟੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੈਗ ਸਮੇਂ ਲਗ ਪਗ 
੧੦੦੦ ੋਧ ਹੰਦੇ ਹਨ । ਔੱਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਬਟੈਲੀਅਨ ਬੀ ਲਗ ਪਗ ਇਹੇ ਅਰਬ 

ਰਖਦ:ੈ। "ਕੰਬ ਗਿਆ । ਵਿ 



ਸ੍ਰੀ ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਜ। ____(੬੩੭੧) ___ਸਨ੧।॥ਊ ੩੧, 

ਜਰਾਲਬਮਣੀ ਛੋਰਤਿ ਖਰੇ ॥੨੯॥ ਉਤ ਤੇ ਵ ਹਰ ਤੁਰਕ ਸਮੁਦਾਏ ' 
ਰਚੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ। ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਘੇਰੇ ।ਅਧਿਕ 
ਵਧਹਿੰ ਢੇਰੇ ਵਿਰ ਨੋਰੇ ॥੩੦॥ ਅੰਤਰ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਅਰੇਭਾ । ਪਰੇ ਜੈਗ 
ਨਰ ਕਰੇ ਅਚੈਭਮਗੋਰੀ ਲਗਿ। ਵੋਰੀ ਭਟ ਦੇ ਹ। ਛੋਰੀ ਤਪਕ ਤੁਰਤ ਭਰਿ 
ਲੇਹਿਂ ॥੩੧॥ ਢੁਕਹਿਂ ਨੋਰ ਹੇਲਾ ਜਬਿ ਘਾਲਹਿੰ।ਸਮੁਖ ਨਿਕਸਿ ਬਾਫਤਿ 
ਕਰਵਾਲਹਿਂ' । ਕੁਜਦੌਡਨ ਅਰੁ ਗ੍ਰੀਵਾ ਕਾਟਹਿੰ । ਬਰਜਤਿ ਤਰਜਤਿ 
ਤਕਿ ਤਕਿ ਡਾਟਹਿੰ ॥ ੩੨ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਲਰਿ ਸੈਧਕਾ ਪਰੀ । ਭਏ 
ਤਿਮਰ ਸੈਨਾ ਤਹਿ ਬਿਰ)। ਟਿਕੇ ਮੋਰਚਨ ਤਪਕ ਚਲਾਵਹਿੰ । ਅੰਤਰ 
ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ ਪਾਵਹਿੰ ॥ ੩੩ ॥ ਮਾਂਤ ਸੁੰਦਰੀ ਚਿੰਤ ਘਨੋਰੀ । ਕਰਜੋ 
ਕੁਕਰਮ ਕੁਪੁੱਤ੍ਰ ਕੁਵੇਰੀਕੁਛ ਬਸ ਚਲਹਿ ਨ ਅਪਨੋ ਜਾਨ।ਦੀਨ ਮਨਾਂ 
`ਦੁਖ ਲਹਤਿ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੪ ॥ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਸਭਿ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । 
ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੀ ਆਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਮਾਤ ਸੋਂ ਕਹਜੋ“ਹਮਹੁ 

. ਸ਼ਾਹ ਤੋ ਡਰ ਬਹੁ ਲਹਜੋ ॥ ੩੫ ॥ ਕਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਨਿ ਸੁਖ -ਹਾਨਾਂ । 
ਤੁਮਰੋ ਸਰਪ ਸਾਚ ਹੁਇ ਜਾਨਾ । ਪ੍ਥਮ ਪਿਥਕ ਬੈਠੇ ਇਸ ਥਾਨ। ਕਹਾਂ 
ਦਿੰਤ, ਕਰੋਂ ਸੋਚਨ ਠਾਨਿ? ॥੩੬॥ ਇਿੱਤਯਾਦਕ ਦੇ ਧੀਰਜ ਗਏ । ਤਉ, 
ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਚਿਤ ਉਪਜਏ । ਲਰਤਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਚ ਘਰ ਕੇ। ਵਹਿਰ 
ਤੁਰਕ ! ਘੇਰਤਿ ਵਿਰ ਫਿਰਿਕੋ॥੩੭॥ਕਿਤਿਕ ਗਏ ਮਰਿ ਬਾਹਿਰ ਲਰਿਤੇ। 
ਕਿਤਿਕ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰ ਲਰਿ ਮਰਿਤੇ।ਬਾਸਰ ਸਰਬ ਲਰੇ ਹਤਿ ਗੌਰੀ। ਢੁਕੇ 
ਨੇਰ ਦੇ ਤਨ ਕੋ ਵੋਰੀ ॥੩੮॥ ਖੋਦਿ ਮੋਰਚੇ ਓਟੇ ਕਰਿ ਕੇ । ਨਿਕਟ ਹੋਤਿ 
ਘਰਿ ਕੇ ਦਰ ਦੁਰ ਕੇ । ਦੂਸਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤਯੋ ਲਰਤੇ।ਵ੍ਰਤਿ ਘਿਰਤ 
ਗਨ ਮਾਰਤਿ ਮਰਤੇ ॥ ੩੯ ॥ ਸੈਧਤਾ ਭਈ ਤਿਮਰ ਗਨ ਛਾਯੋ । ਜਾਨਯੋ' 

“ ਸਿੰਘਨ-ਮਰਲੋ ਆਯੋ।ਲਸ਼ਕਰ' ਕਹਾਂ ਦੀਹ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹਮ 
ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਮਾੰਹੀ ॥੪੦॥ ਜੇਤਿਕ ਹਮ ਤੇ ਜੈ ਹਹਿੰ ਮਾਰੇ । ਹੱਥਕਾਰਨਿ ਤੇ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਪੁਨ ਮਰਿ ਰਹਹਿ ਨ ਹੁਇ ਕੁਛ ਵੇਰ । ਤੁਰਕਨਿ ਗਨ 
ਹਮ ਲੀਨੇ ਘੇਰ-॥ ੪੧॥ ਅਸ ਹਠਿ ਕਰਿ ਕੈ ਭਿਰੇ ਜੁਬਾਰੇ । ਪਰਹਿੰ 
ਸ਼ੇਰ ਸਮ ਮੁਖ ਭਭਕਾਰੇ । ਤੁਰਕ ਤੁਪਕ ਗਹਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਢੂਕੇ । ਪਾਵਤਿ 
ਲੋਰ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੂਕੇ॥੪੨॥ਸਿੰਘ ਨਿਕਸਿ ਕ ਨਿਕਸਿ ਕੈ । ਖੜੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇਂਹੂਤੇਨਿਕਟ 
"ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹਦੇ ਹਨ ਨ। 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਸੂਰਜ । _ (੬੩੭੩ )- ਐਨ ੨ । ਗੌਸੂ ੩੨, _ 

ਸੋ ਕਟਿ ਕਟਿ ਡਾਰੇ । ਪਹਿਲੀ ਰਾਤਿ ਮਝਯੋ ਘਮਸਾਨਾਂ । ਲੋਬ ਪਥਨਾਂ 

ਹਤਿ ਭੇ ਪ੍ਰਾਨਾ । ੪੩॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਬਿਰੇ ਹੁਇ ਠਾਂਢੇ । ਆਯੁਧ 

ਗਹੇ ਹਤਨ ਰਿਪ ਗਾਵੇ । ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਇਮ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਕਿਤਿਕ 

ਮਰੇ ਭਣ ਕਿਹ ਦੁਚਿਤਾਈ।੪੪।। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉਤਰ ਲੈਨੈ . 

“ਅਜੀਤ ਇੰਘਾੰ ਪਸੋਗ ਝਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕਟਿਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੩੧ ॥ 
੩੨. [ ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਲਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦਾਣਾ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਬਰਾਂ ਆਏ ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ।ਚਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਖ ਲਹਜੋ ਲਖਕੋ-ਮਰਨ ਬਨਿ ਆਇ । 

ਕਿਮ ਬਢਿ ₹' ਅਬਿ ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਘੇਰੋ ਪਰਯੋ ਜੁ ਆਇ-॥੧॥ਵੌਪਈ ॥ ਨਿਜ 

ਇਸਤੀ ਅਰ ਪੁੱਤ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਤਿਨਹੁੰ ਸੈਗ ਹੁਇ ਨਿਕਫ ਉਚਾਰਾ। €ਫਟੇ 

ਮਲੀਨ ਧਾਰਿ ਕੈ ਚੀਰ । ਤਿਨ ਤੇ ਲੋਹ ਅਛਾਦਿ ਸਰੀਰ ॥ ੨॥ ਨਿਕਸਿ 

ਜਾਹੁ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਸ । ਤਹਿ ਦੁਰਿ ਰਹੀਯਹ ਬੀਚ ਅਵਾਸ/ਤੁਮਹਿ ਬਢਾ- 

ਵ65 ਹੇਤੁ ਉਪਾਇ। ਮਾਤ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੋਇ ਨ ਕਾਇ! ॥੩॥ ਸੁਨਿ ਦੋਨਹੁ 

ਖਿੰਥਰ ਤਨ ਧਾਰੇ' । ਚੋਰੀ ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ । ਜਬਿ ਤੁਰਕਨ ਕੇ 

ਬੀਚੇ ਆਈ ।'ਕੋ ਹੈ' ਤੂੰ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਈ ਊ? ॥ ੪ ॥ “ਹਮ ਗਰੀਬ 

ਜਮਨਾ ਕੇ ਤੀਰ । ਜਾਤਿ ਸਪਰਸ਼ਨ ਨੀਰ ਸਰੀਰ? । ਇਮ ਕਹਿ ਸਦਨ 

ਮਾਤ ਕੋ ਆਈ । ਰੁਦਤਿ ਬ੍ਰਿਲਾਪਤਿ ਪਰੀ ਸੁ ਪਾਈ ॥੫॥ ਹਠੀ ਸੰਘ ਕੌ 

ਗੋਰਿ ਅਗਾਰੀ । ਕਹੀ“ਪਰੀ ਹਮ ਸ਼ਰਣ ਤਿਹਾਰੀ । ਰਾਖੇ ਜਾਇ ਅਬਹਿ 

ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ । ਕਰਹੁ ਉਪਾਵ ਰਾਖੀਏ ਮਾਤ!॥੬॥ ਘਰ ਪੁਵਿਸ਼ੇ ਅਵਿਲੋਕੇ 

ਜਬੈ। ਮਨ ਉਦਬਿਘਨ ਮਾਤ ਭਈ ਤਬੈ” । ਹੌਲ ਉਠਜੋ ਦਿਲ ਧੀਰ 

ਬਿਨਾਸ਼ੀ ।-ਮੁਹਿ ਬਿਖਾਦ ਦੇ' ਲਖਿ ਕਰਿ ਪਾਸੀ£॥7 ॥ ਰਹਕੋ ਨ ਜਾਇ 

ਨਿਕਟ ਰਖਿ ਇਨ ਕੋ”। ਕਰੋਂ ਨਿਕਾਸਨ; ਹੈਂ ਅਨ ਬਨ ਕੋ-।ਇੱਤਜਾ- 

ਦਿਕ ਉਰ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰਾ । ਤਤਛਿਨ ਮੁਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਾਂ ॥ ੮ ॥ 

ਕਹਜੋ ਭੇਤ ਸਭਿ, ਸਦਨ ਚਰੀ । ਦੌਨ ਚਵਾਇ ਸੈਗ ਚਲਿ ਪਰੀ। ਪੁਰਿ 

੩ ਨਿਕਸੀ ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਈ.ਦ੍ਰੈ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਭਰਤਗੜ੍੍ ਆਈ ॥੯॥ ਭਈ 

ਪ੍ਰਭਾਤ ਲਰਤਿ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਡਰਤਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਖਿ ਤਾਂਹੀ । ਪਰਯੋ 

- "ਪਾਟੇ ਸੈਲ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਕੈ । “ਮਾਤਾ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਈ । “(ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂ ਮੇਰ 
ਪਾਸ ਦੇਖਕੇ (ਤੁਰਕ) ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵੇ । ੧(ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ) ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 

ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ । “ਜੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੀ ਅਣਬਣ ਹੈ। 



_ ,&! ਘਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੬੩੭੪) _ ਸੋਨ ੨। ਲੰਸੂ ੩੨. 
ਘਸੰਡ ਤੁਵੈਗਨਿ ਕੇਰਾ। ਅਰਧਕ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥੧੦॥ ਤਰਸ 
ਹਿਗਾਸਯੋ, ਧੀਰ ਨ ਰਹੀ ।-ਛਪੋਂ' ਜਾਇ ਕਰਿ ਭਾਜੋਂ ਕਹੀਂ-। ਬਹੁਤ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਕਾਤੁਰ ਹੋਵਾ । ਘੇਰੋ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿਂ ਦਿਢ ਜੋਵਾ॥੧੧॥ ਰਹੇ 

_ ਨਿਕਫ ਭਟ ਰਣ ਹਿਤ ਥੋਗੇਦੂਕੇ ਤੁਰਕ ਤੀਰ ਚ£ਓਰੇ,ਨੀਠਨੀਠ ਨਧ੍ਯਾ 
ਲਗਿ ਲਰੇ। ਦਸਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿਗੇ,ਸਭਿ ਮਰੇ॥੧੨॥ ਕਰੀ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਚਰਨ 
ਅਜਾਹਰ”। ਨਿਕਸਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾ ਬਾਹਰ । ਭੁਸ ਬੇਚਤਿ ਜੋ ਇੰਦ 
ਕਲਾਣਗਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਰਿ ਜਾਲ।੧੩॥ਤਿਨਕੇ ਸਦਨ ਜਾਇ ਕਰ 
ਵਰਜੋ । ਕੋਸ਼ਠ ਮਹਿੰ ਕੁਸ ਤਿਸ ਬਿਚ ਦੁਰਜੋ । ਪੈਛੇ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਸਭਿ 
ਕਗੇਲੂਟਜੋ ਸਦਨ ਤੁਰਕ ਗਨ ਬਰੇ॥੧੪॥ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਜਾਯੋ। 
ਮਰਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਪਾਯੋ। ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਮਿਲਿ ਤਬਹਿ ਬਿਚਾਰਾ । 
ਲਰਤਿ ਨ ਇਸ ਬਲ ਮਹਿ ਰਿਪੁ ਮਾਰਾ॥੧੫॥ਨਿਕਸਿਛਪਜੋ ਕਿਸਕੇ ਘਰ 
ਜਾਈ।ਜੇ ਕਰਿ ਇਹਾਂ ਲੋਬ ਨਹਿੰਪਾਈ। ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸੁਨਜੋ ਜਿ ਸ਼ਾਹੂ। 
ਦੁਰਜੋ ਨਿਕੇਤ ਕਿਸੀ ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੂ ॥ ੧੬ ॥ ਕਹਿ ਕ/ਰ ਤਬਿ ਝੋਂ ਡੀ ਪਿਟ- 
ਵਾਈ । ਸਭਿ ਪੁਰਿਜਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਪਾਈ । “ਦ੍ਰਯੋ ਸਦਨ ਜਿਸ, ਆਨ 
ਬਤਾਵੈਅਥਿ ਬਚ ਰਹੋ, ਨ ਮੈਕਟ ਪਾਵੈ॥ ੧੭॥ ਨਾਂਹਿਤ ਜਥਿ ਪੀਛੈ ਹੁਇ- ਰ੍ 
ਜ਼ਾਹਿਰ। ਦੇਹੋਂ ਵਡ ਨਿਕਾਸੇਂ ਬਾਹਿਰ। ਫਾਸੀ ਦੇ ਦੇ ਹਤੌਂ ਕੁਟੇਬ। ਬਚਹਿੰ 
ਨ ਕੌਸੇ ਲੋਹਿ ਅਲੈਬ! ॥੧੮॥ ਸੁਨਿ ਕਲਾਲ ਦਿਲ ਹੌਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਾਇ 
ਬਤਾਇ ਦਿਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। “ਛਪਜੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਹੈ ਘਰਿ ਮੇਰੇ।ਪਠਿ ਦੀਜੈ _ 
ਮੁਝ ਸੈਗ ਘਨੋਰੇ? ॥ ੧੯ ॥ ਲੇ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਸਾਤ ਸਿਪਾਹੀ । ਜਾਇ 
ਦਿਖਾਯੋ ਨਿਜ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। ਗਹਿ ਲੀਨੋ ਤਹਿ ਤੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਪਰੁਂਢੇ ਸ਼ਾਹੁ 
ਨਿਕਟ ਨਰ ਜਾਲਾ ॥ ੨੦॥ ਹੇਰਤਿ ਹੁਕਮ ਦੀਨ ਰਿਸ ਥਰਿਕੈ । ਗਜ ਕੇ 
ਪਗ ਸੋਂ ਬੈਧਨ ਕਰਿਕੈ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪੁਰਿ ਗਰੀਅਨਿ ਵੇਰੋ। ਨਿਕਸੈਂ 
ਪਾਨ ਵਹਿਰ ਤਬਿ ਗੇਰੋ! ॥੨੧॥ਘਾਇ ਦਾਮ ਦਿਢ ਬੇਧਨ ਕਰਯੋ । ਕੁੰਚਰ 

-_ ਮੈਗਿ ਇੱਧੇ ਪੁਰਿ ਵਿਰਯੋ।ਐਂਚਤਿ ਚਰਨ ਘਸੀਟਤਿ ਚਲਯੋ। ਹੇਰਨ ਹੇਤ 
_; ਖੁੱਜ ਨਰ ਮਿਲਜੋ ॥ ੨੨ ॥ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਿਲਲਾਯੋ । ਮਾਤਾ 

_ ਸ਼ਾਪ ਦੀਨ ਚਿਤ ਆਯੋ । ਰਿਦੋ ਬਿਸੂਰੰਤ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵੈ । ਉਤਰਜੋ ਮਾਸ 
_ "ਗੁਪਤ ਚੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ । [ਅ “ਜਾਹਰ=ਗੁਪਤ । ਚਰਨ=ਚੱਲਣ ਢੀ]। (ਅ ਲੁਕਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਨੱਸ ਗਿਆ । = 



ਮ[ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੬੩੭੫) ਐਠ ੨ ) ਅੰਮੂ ੩੨, 

ਡ ਵ੍ਿਸ਼ਟਾਵੈਂ ॥੨੩॥ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਮਹਿ ਫੇਰਨਿ ਕਰਜੋ । ਗਰੀ ਬਜ/- - 
ਰਨ ਮੰਹੋਂ ਗਜ ਫਿਰਕੇ । ਤਉ ਨ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਸੀ ਕੋ। ਬਹੁ ਦੁਖ 
ਪਾਵਨ ਸੁ੍੫ ਜਿਸੀ ਕੇ" ॥ ੨੪ ॥ ਨਿਕਸਨੋ ਸੋਧਜਾ ਸੈਂ ਪੁਰਿ ਬਾਹਰ। ਗਏ 
ਪਗਰ਼ੀ ਲਘੁ' ਜਿਸ ਠਾਹਰ। ਉਚ ਨੀਚ ਬਲ ਪਰ ਜਬਿ ਫਿਰਕੋ । ਤਬਿ 
ਸਿਰ ਪਗ ਭਚਿ ਦਬਿ” ਫੁਟ ਪਰਯੋ ॥ ੨੫॥ ਇਮ ।ਦੱਲੀ ਪੁਰਿ ਮੰਹਿ ਸੇ 

ਨ ਮਾਰਾ । ਸਿੱਖਨਿ ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਧਾਰਾਨੈਂ । 

“ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈਸੀ । “ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ । ਗੀ ਦੀ ਤਲ ਦਬ. 
ਕੇ ਸਿਰ । #ਪਾਲਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਸਮਤ ਕਈ ੧੭੭੫-੭੬ 
ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗੁ: ੫: ਸੂ: ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਨਮਤ ੧੭੬੪ 

- ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਬਰਸ ਲਿਖੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਐਨ ₹ ਅੰ ੪੩ ਅੰਕ ੨੩)1 

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ੧੭੭੫ ਵਿਚ ਪਾਲਕ ੧੬ ਬਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆਂ । ਸੋਲਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੇ 

ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਈਸ ਬਣਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਨਾ; ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਜੋੜ; ਗੁਰੁ 

ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਵ , ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਅਜ਼ਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ । ਖੋਜ, ਕਰਦਿਆੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ 

- ੧੮੩੬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ੧੭੮੦ ਬਿ: ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਿਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਤਨ ਬੁਰਹਾਨ £ਰ ਦੇ ਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਖੱਤਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ; ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਬੀ ਹੈ 

ਕਿ ੧੭੬੪ ਵਿਚ ਪਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਬਰਸ 3“ ਵਤੇਰੀ ਹੋਫ/ਹੈ। ਏਹ ਗਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਜ 

ਤਲਬ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਗਲ ਬੀ ਕਿ ਪਾਲਕ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦੰਬੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾ 

` ਬੇਨਵਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਇਹ 

ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ੧੮੩੬ ਵਾਲੇ $੪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਦ੍ਰਸਰੇ ਇਹ ਬੀ ਖੋਜ ਤਲਬ ਬਾਤ ਹੈ 

ਕਿ ਪਾਲਕ ਨੇ ਬੇਨਵਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਯਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇਖਕੇ ਅਰ ਉਸ 

ਪਾਸ- ਮੈਂਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਰਕ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੌਫ ਖੈਫ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕਿੰਤੇ 

ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉਜ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ਼_ ਬੱ ਕੇ ਬੈੰਦੇ ਵਰਗੇ 

ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ` ਛੁੱਟੀ ਪਾਈਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਹੈਮਦ ਸ਼ਾਹ ੯ਗੀਲਾ ਸੀ, ਇਕ 6 

'ਸੰਮ੍ਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਭਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈਦਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਰ 

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਿਰਦੇ 1 ਲੋ ਲਗੇ, ਮਰਤਾ ਦੁੜਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜ- 

>੩ਕ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੀ ਖੋਜ ਦੀ 



_ ਟੀ ਰੂਰ ਪਤਨ; ਪੂਰਜ । (੬੩੭੬) ਸੋਨ ੨। ਸਮ ੩੨. 

ਉਤ ਮਾਂਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜਥਿ ਗਈ ।ਦਿਨ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਤਹਿ ਬਾਸਤਿ 
ਭਈ ॥ ੨੬॥ ਭਈ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਸੁਧਿ ਤਹਾਂ । ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੀ 
ਪੁਰਿ ਦਿਹਾਂ । ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਕੁਛ ਬਿਗਰੀ ਬਾਤ । ਪਾਲਕ -ਪਸ਼ਚਾਤੀ ਕਿਯ 
`ਘਾਤ॥ ੨੭॥ ਡਰਜੋ ਮੂਢ' ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਪਠਾਯੋ । ਮਾਤ ਸੈਦਰੀ ਕੇ 
ਢਿਗ ਆਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਬਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । “ਕਰਹੁ ਨ ਅਪਨਿ ਸ਼ਾਸ 
ਇੱਸ ਬਾਂਈ ॥ ੨੮ ॥-ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਸੈਗ ਬਿਗਾਰ ਤੁਹਾਰਾ-। ਸੁਨਿ ਭੂਪਤਿ ਨੇਂ 
ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਚਾਰਾ । ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਬਾਸ ਕੌ ਕਰੀਯਹਿ। ਨਿਜ ਵਸਤੂ ਲੋ 
ਅਪਰ ਸਿਧਰੀਯਹਿ?॥ <੯॥ ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਮਨ ਚਿੰਤ ਉਪਾਈ। ਚਲਿਬੇ 
ਹਿਤ ਤਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ। ਚਢਿ ਸਮੈਦਨ ਪਰ ਤੁਰਤ ਪਧਾਰੀ । ਪਹੁੰਚੀ 
ਮਥੁਰਾ ਪੁਰੀ ਮਾਰੀ । ੩੦॥ ਜਮਨਾ `ਤੀਰ ਕਰਯੋ ਨਿਜ ਡੇਰਾ । ਤਹਿ 
ਪੁਰਿਪਾਲਕ” ਸੁਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ । ਲੈ ਕਰਿ ਭੈਟ ਮਿਲਿਨਿ ਕੋ ਆਵਾ । 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪਗ ਮਾਥ ਟਿਕਾਵਾ॥੩੧।“ਕਰਹੁ ਮਾਤ ਜੀ! ਪੁਰਿ ਮੰਹਿਂ ਬਾਸਾਂ । 
ਲੈ ਦੇਵਹੂੰ ਮੈ' ਰੁਚਿਰ ਅਵਾਸ।ਜੈ ਪੁਰਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੁਮ ਦਾਸ%ਪਠਵੋਂ ਖ਼ਬਰ 
ਛਿੱਪ੍ਰ ਤਿਨ ਪਾਸ। ੩੨॥ ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਦੇਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ । ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਂ- 
ਵਹੁ 'ਬੈਠਿ ਸੁਖਾਰਾ।ਇਮ ਕਹਿ ਲੋ ਕਰਿ ਅੰਤਰ ਗਜੋ। ਸ਼ੁਭ ਅਵ/ਸ ਮਹਿਂ 
ਬਾਸਾਂ ਦਯੋ॥ ੩੩ ॥ ਬਾਂਛਤਿ ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਹਤ ਭਾਂਵ ਤੇ 
ਸੇਵ ਕਮਾਂਈ । ਪੁਨ ਜੈ ਪੂਰਿ ਕੋ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਈ। “ਮਾਤ ਤੁਹਾਰੇ ਪੁਰਿ 
ਮਹਿ ਆਈ? ॥੩੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਇ ਦੀਏ। ਲਿਖਿ ਕਰਿ 
ਪਟੇ ਪਠ/ਵਨ ਕੀਏ । ਅਪਰ ਤਗਦ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ । “ਸੇਵਾ ਕਰਹ 
ਮਾਤ ਦਿਨ ਰ'ਤੀ ॥੩੫॥ ਸਦਰ ਘਰ ਦੀਜੈ ਬਨਵਾਇ । ਬਾਂਛਤਿ ਵਸਤੂ 
ਸਰਬ ਪੁਚਾਇ” । ਪੁਰਿ ਪਾਲਕ ਦਿਗ ਪਠਜੋ ਸੁ ਆਯੋ । ਸਭਿ ਮਾਤਾ ਕੇ 

_ ਪਾਸ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੩੬ ॥ ਮਥਰਾ ਨਿਕਟ ਦਏ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਸਦਨ ਬਨਾਇ 
- ਦੀਨਿ : ਅਭਿਰਾਮੂ । ਅਬਿ ਲਗਿ ਮਥਰਾਂ ਮਹਿ ਸੁ ਹਵਲੀ। ਦਰਸਹਿੰ ਤਹਾਂ 
ਖਰੀ ਸੁ ਇਕੇਲੀ॥੩੭॥ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਸਾ ਕਰਜੋ ।ਸਗਰੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਾਰ 
ਬਿਦਰਜੋ“। ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਤ ਪਿ੍ਤਪਾਲੇ । ਰਚਿ ਤੇ ਆਛੇ ਅਸਨ 
ਖੁਆਲੋਂ ॥ ੩੮ ॥ ਅਪਰ ਦਰੂਬ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਕੇਰਾ । ਪਹੁੰਚਹਿ ਮਬੁਰਾ 

_ ੧(ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਲੇ ਆਉਣ) ਮਗਰੋ ਪਾਲਕ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ(ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
੨ਮਰਖ (ਭਰਤ ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ) । ੨ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਕਮ । $ਜੈ ਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ 
ਹੈ ! “ਦੁਰ ਕੀਤਾਂ । 



ਸਰੀ ਰੁਲ ਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਗ ( ੬੩੭੭) ਸੈਲ ੨। ਸੰ] ੩੩, 

ਮਹਿ ਤਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਆਵੈ। ਤਿਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਤਿ 
ਨਿਤ ਜਾਵੈ। ੩੯ 1 ਰਣੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹੋਡ ਤੁਰੰਗ। ਲੀਏ ਮੋਲ ਸੈਂਦਰ 
ਸਕ ਚਾਕਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਤਮ ਰਾਏ ਜਥਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਭਿ- 
ਲਾਥ ।੪੦॥ ਵਹਿਰ ਚਢੈ ਹਿਤ ਸੈਲ ਅਖੇਰਾ । ਖਰਚਨ ਲਗਜੋ. ਦਰਬ 
ਬਚੁਤੋਰਾ । ਪਿਤ ਕੇ ਸਮ ਸਭਿ ਕਛੂ ਬਨਾਯੋ । ਮਾਤਾ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸੁਖ 
ਪਾਯੋ ॥੪੧॥ ਕਰਜੋ ਦੇਹੁਰਾ ਗੁਰੂ ਨਵਮ ਕੋ। ਹੁਕਮ ਭਯੋ ਜਬਿ ਗੁਰੂ ਦਸਮ 
ਕੌ# । ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਬਹੁ ਦਰਬ ਲਗਾਯੋ। ਉਚੋ ਮੰਡ੫ ਚਾਰ ਸੁਹਾਯੋ । 
॥ ੪੨ ॥ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਪਾਇ । ਛੀਨ ਬੇਨਵੇ ਲੀਨਿ ਸੁ ਬਾਇ 
ਸੋ ਸਭਿ ਢਾਹਿ ਮਸੀਤ ਚਿਲਾਈ । ਅਪਲੋ ਦਰਬ ਲਾਇ ਸਮੁਦਾਈ॥੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉਤਰ ਐਨੇ “ਹਠੀ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੋਇ 
ਤ੍ਰੰਤੀ ਔ; ॥ ੩੨॥ 

੩੩, [ਹਠੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ । ਮਾਂਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ]। . ੍ 
ਦੋਹਰਭ ॥ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਤਿ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਮ ਕਰਹਿ ਸਨੋਹ ਬਿਸਾਲ । ਕਰਯੋ ਬਾਸ 
ਮਥੁਰਾ ਬਿਥੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਿਢੈ ਚਿਰਕਾਲ ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਬਡੀ ਆਰਬਲ 
ਭੋਗਨ ਕਰੀ । ਬ੍ਰਿੱਧ ਦੇਹਿ ਹੋਈ ਜਰਜਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੈਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦੈ । 
ਦੇਤਿ ਉਪਾਇਨ ਭਾਵ ਬਿਲੀਦੇ ॥ ੨॥ ਪੂਜਹਿੰ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਦਰਸੀਹਿਂ । 
ਗੁਰ ਗੇਹਣ ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਹਰਸ਼ਹਿ' । ਹੋਤਿ ਸਕੋਲਨ ਧਨ ਸਮੁਦਾਯਾ । 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਤਿ ਮਾਯਾ ॥ ੩ ॥ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਖਰਚਹਿ ਅਰੁ ਖਾਇ । 
ਪੰਹਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਰਤਨ ਜਰਾਇ। ਘੋਸ਼ਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਫਬੈ । ਮਾਨੈ ਸਿਖ 
ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਬੈ ॥੪॥ ਜਥਾ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ ਕਾ ਸੁਨਯੋਂ । ਤਥਾ ਸਕਲ 
ਰਚਿ ਕੌ ਗੁਰ ਬਨ੍ਯੋਂ । ਕਰਹਿ ਖ੍ਰੀਦਨ ਮੋਲ ਤੁਰੈਗ। ਸਦਰ ਜ਼ੀਨ ਜ਼ਰੀ 
ਬਹੁ ਨੈਗ ॥ ੫ ॥ ਹੇਮ ਰਜਤ ਸ਼ਸੜ੍ਰਨਿ ਲਗਵਾਏ । ਸਿੰਘ ਚਾਕਰੀ ਹਿਤ 
ਰਖਵਾਏ । ਸੈਗ ਅਰੂਵਹਿ ਜਿਤ ਕੌ ਜਾਤ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਨਿਜ ਢਿਖਾਵਿ 
ਭਲਿ ਭਾਂਤਿ ॥ ੬॥ ਕਰਹਿ ਸੈਲ ਕੋ ਚਵਹਿ ਅਖੇਰੇ । ਦੈਦਭਿ ਬਾਜਤਿ 
ਚਲਤਿ ਅਗੇਰੇ।ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਸੈਗ ਰਖਾਵੈ।ਕਾਨਨ ਕੇ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਗ ਘਾਵੈ 
੧ਪ੍ਰਜੈਨ ਹੈਦੇ ਹਨ । 

“ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਂਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਕੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਸੈਨ ੧ ਅਸੂ ੪੩ ਅੰਕ ੩੦ ਤੋਂ 
੩੪ ਤੇ ਵੇਰ ਦੇਟਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨੈਨ ੨ ਅੰਸੂ ੩੪ ਅੰਕ 9੧ ਤੋਂ 8੪ । 



`_ ਗੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੬੩੭੮) ਐਲ ੨। ਲੀਨ ਤੇ੩ 

੭॥ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਆਇ ਜੁਗ ਸਮੈਂ । ਬੈਠਹਿ ਨਿਕਟ ਬੈਦਿ ਕਰ ਨਮੈਂ ।` 
ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿੱਖਜਾ ਦੇਤਿ ਘਨੇਰੀ । ਪਨਜ ਪਿਤ ਦਸ਼ਾ ਬਿਲੋਚਨ ਹੋਰੀ" 
॥੮॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈਆਇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤ ਸਮੁਦਾਈ?। 

ਅਧਿਕ ਪਵਾਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ । ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜਨਾਇ ਮਹੀਂਯਾਣੀ॥ 
੯॥ ਆਰਬਲਾ ਖੋੜਸ ਬਰਖਨ ਕੀ। ਤਰੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤਨ ਕੀ ਦਮਕੀਂ । 
ਕਬਿ ਕਬਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਇਂ। ਮਾਂਤਾ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ ਪਰਿ ਪਾਇ॥੧੦॥ 

ਗੁਰੂ ਦੇਹੁਰੇ ਕੀ ਬਹੁ ਗਾਬਾ। ਕਰਹਿੰ` ਸੁਨਾਵਨਿ ਦੁਖ ਕੇ ਸਾਬਾ। “ਬਡੋ . 
ਕੁਕਾਜ ਬੇਨਵੇ ਕਰਜੋ । ਬਲ ਵਾਹਨਿ ਲਗਿ ਮਤਸਰ ਭਰਜੋ॥੧੧॥ ਆਪ 

ਦਰਾਜ਼ ਮਸੀਤ ਚਿਨਾਈ । ਜਿਸ ਕੋ ਲਗਜੋ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
- ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਨਾਯੋ । ਦੇ ਆਇਸੁ ਧਨ ਗਨ. ਲਗਵਾਯੋ ॥ ੧੨॥ 

ਕੋ ਜਾਨੈ ਅਬਿ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ । ਬਨਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਂ 

ਅਚਰਜ ਕਰਜੋ'ਖਤ0ਦੇ । ਸਿੱਖ ਬਿਬਸ ਭੇ ਬਸ ਨ ਚਲੰਢੇ? ॥ ੧੩ ॥ 
ਸੁਨਿਕੈ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹੇ । 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਸਥਿ ਤਹਾਂ ਅਬਿ ਰਹੇ। ਗਾਡਨ 

ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇ -। ਤਿਨ ਤੋਂ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲ ਥੀਵੇ॥੧੪॥ ਪੰਥ 

ਖਾਲਸਾ ਬਿਦਤਹਿ ਜਬੈ । ਇਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਆਇ ਪੁਨ ਤਬ । ਸੋ ਤੁਰ- 

ਕੋਸ਼ਰ ਤੇ ਕਹਿਵਾਇ। ਸਭਿ ਮਸੀਬ ਕੋ ਦੇ ਵਹਿਵਾਇ॥ ੧੫॥ ਸਤਿਗੁਰ 

ਅਸਥਿਨਿ ਕਾਢ ਦਿਖਾਵੈ । ਬਹੁਰ ਦੇਹੁਰਾ ਮਹਿਦ ਬਨਾਵੈ । ਪੂਜਹਿ ਸਿਖ 
'ਸੈਗਤ ਸਭਿ ਆਇ। ਪੁਤੂ ਮਨੋਰਥ ਨਿਫਲ ਨ ਜਾਇ?॥ ੧੬॥ ਸੁਨਿ 

ਦਿਲਵਾਲੀ ਰਿਦੈ 'ਮਨੰਦਤਿ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਤਹਿੰ ਪਦ ਬੈਦਤਿ। ਅਬਿ 

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਕੀਨਿ ਕਕਰਮ । ਪਾਇ ਸਰਾਪ ਕੋ ਭਯੋ ਬਿਸ਼ਰਮ ॥ 
'੫ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ । "ਬਦੁਰਗ (ਮਾਤਾ) । “ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ 

(ਪ੍ਰਗਟ) ਹੋਜਾਵੇਗਾ । ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੈਲ ਮੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

1ਏਥੇ ਪਾਠ “ਹਠੀ ਇੰਘ! ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੈਗ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਤੁਰਿਆ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ,ਪਦ “ਬਿਸ਼ਰਮ” ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਫਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ 

ਯੇ 

ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੈ ਅੰਕ ੨੫ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਬਿਸ਼ਰਮੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੧੯੧ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ “ਅਬ' ਪਦ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ̀ “ਮਸ”_ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ “ਬਿਸ਼ਰਮ” 
_ ਨੂੰ 'ਬਿਸ੍ਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਉ' ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਨੰਗ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤੇ ਪਬਸ੍ਹਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ (ਵਿ ਸ੍ਰਮ=) ਪਆਰਾਮਾੰ ਤੇ “ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਜੰਡ 
ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ.ਸੂਫਜ । _. (੬੩੭੯) _` ਐਲ ੨। ਅੰਨ ਭ੩ 

₹੭॥ ਹਣੀ ਸਿੰਘ ਪਠਿ ਪਠਿ ਗਰਬਾਨੀ ।-ਮੈਂ ਭੀ ਕਰੋਂ"-ਕਾਮਨਾ 
ਠਾਨੀ । ਪੰਢਿ ਬਹੁ ਰਹੈ ਨ ਪਦ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਲਿਖਤ ਬਿਚਾਰਤਿ ਸਮੋਂ 
ਬਿਤਾਵੈ॥੧੮॥ ਜਬਿ ਕਰਿ ਰਹਜੋ ਸ਼ਬਦ” ਨਹਿ ਬਨਜੋਂ । ਤਬਿ ਸੋ ਲਿਖੋ 
ਗੁਰੂ ਜੋ ਭਨਜੋ। ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ। ਸੋ ਨਹਿ ਲਿਖਤਿ 
ਭਯੋ ਤਿਸ ਠਾਮ ॥ ੧੯॥ ਅਪਨੋ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਲਿਖਿ ਦੀਨ । ਸਿੱਖਨ ਪਾਸ 

ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨ । ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਕਰਤਿ ਇਮ ਭਯੋ। ਇਕ ਸਿਖ - 
ਨਿਕਟ ਸਾਤ ਕੇ ਕਹਜੋ॥੨੦॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨੇਮ ਹਟਾਇ। ਤਿਸ ਬਲ 
ਅਪਨੋ ਲਿਖਹਿ ਬਨਾਇ । ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਵੇਰ।-ਇਸ ਬਿਧ 
ਪਵਹੁ ਲਿਖਹੁ ਬਹ ਬੇਰ-” ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਤਿ ਸਦਰੀ ਨਿਕਫ ਹਕਾਰਾ । 
ਤਰਜਹਿ ਰਿਸ ਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਏਹ ਕਯਾ ਕੀਨਿ ? ਕੁਮਤਿ ਤੈਂ 
ਧਾਰੀ।ਸ਼੍ਹੀ ਸਭਿਗਰ ਮਹਿਮਾਂ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਜੋਤਿ ਜਾਗਤੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਜਿਨਕੀ । ਚਹੁੰ ਕੁੰਟਨ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਤਿਨ ਕੀ । ਜਿਹ ਸਿਮਰੈ ਸਿਖ 
ਧਰਿ ਧਰਿ ਭਾਇ । ਪੁਰਵ/ਹੋ ਕਾਰਜ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇ ॥੨੩॥ਤਿਨ ਕੌ ਨਾਮ 
ਹਟਾਵਨ ਕਰੈਂ । ਤਹਾਂ ਮੂਢ ! ਲਿਖਿ ਅਪਨੋ ਧਰੈ'। ਪਠਨਿਹਾਰ ਜੇ_ਹੈਂ 
ਸਿਖ ਸਜਾਨੇ । ਸੋ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਿ ਜਾਨੋ ॥ ੨੪ ॥ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ 
ਕਰਹ, ਕੁਕਰਮੀ!ਚਾਹਤਿ ਚਾਤੁਰ ਬਨਜੋ ਬਿਸ਼ਰਮੀ”! ਸੁਨ ਪਿਖਿ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਵਹਿੰ ਜਿਨ ਕੋ” । ਸੁਭ ਮਤਿ“ ਲਖਹਿੰ ਮਹਾਤਮ ਤਿਨ ਕੋ= ॥੨੫॥' 

ਪਾਲਕੋ ਨੀਠ ਨੀਠ ਲਖ ਈਠ । ਬਡੋ ਹੋਇ ਨਿਕਸਜਯੋ ਅਸ 'ਢੀਠ”। 
ਢਿੱਤਕਾਦਿਕ ਦੁਰਬਾਕ ਘਨੇਰੇ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਤਰਜਨ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰੇ॥ 
੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਹਠੀਸਿੰਘ ਕਰਤਿ ਬਤਾਵਨਿ । “ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੀਨੋ ਨਏ ਬਨਾਂ- 
ਵਨ । ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ ਜੀ!ਤਮਰੇ ਪਾਸਕਰਜੋ ਕਿਸੂ ਨੰ ਕੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੨੭॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਢਿਗ ਤੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਯੋ।ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਧਾਲਖ ਗਰਬਤਿ ਭਯੋ। 
ਬਰਜਕੋ, ਕਛੂ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨਾ । ਤਿਮ ਹੀ ਬਹੁਰ ਕਰਨ ਕੋ ਠਾਨਾ 

॥੨੮॥ਅਪਨ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਬਾਰ।ਲਿਯੋ;ਸਨਾਵੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। 

ਸੁਨਿ ਸੁਨ ਮਾਤਿ ਖਿੜੈ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਬਰਜਤਿ ਤਰਜਤ ਦੇ ਕਰਿ-ਗਾਰੀ 
॥ ੨੯॥ “ਤਵ ਪਿਤ ਕਰਤਿ ਕੁਕਰਮਨ ਜੈਸੇ। ਜਾਨਯੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੂੰ 
੧ਬਾਣੀ ਰਚਾਂ । “ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ । ਹੇ ਬਿਸ਼ਰਮ । “ਜਿਸ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਨੂੰ । 
ਪਛੂਡ ਬੁੱਥੀਵਾਂਨ । $ਤਿਸ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਦਾ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੬੩੮੦ ) ਸੈਲ ੨। ਅੱਸੂ 3੨. 

ਹਇ ਤੈਸੇਕਯੋਂ ਨ ਬਿਚਾਰਤਿ ਕਤਾਂ ਗਤਿ ਹੋਈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹਿ ਦੁਖਾਂ- 

_ ਵਤਿ ਸੋਈ॥॥੩੦॥ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਹਠ ਧਰੇ ਬਡੋਰਾ । ਨਹੀਂ 'ਟਰਕੋ ਸਮੁਬਾਇ 

ਘਨੌਰਾ । ਨਿਕਟ ਮਾਤ ਕੇ ਕਬਿ ਕਬਿ ਆਵੈ। ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਤੂਤ 
ਕਮਾਵੈ ॥੩੧॥ ਮਾਤ ਸੈਦਰੀ ਦੁਖਤਿ ਬਿਸਾਲੀ । ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ ਮਨ ਖਟ 

ਕੁਚਾਲੀ। ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕਰਤੂਤ ਕੁਵਾਲੀ । ਰਿਸਹਿ, ਚਲਹਿ ਨਾਹਿ 

ਬਸ ਤਿਸ ਨਾਲੀ॥੩੨॥ਸਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤਿਹ ਮਾਨਾ। ਕਰਯੋ ਸਨੇਹ 
ਰਿਦੇ ੩ ਹਾਨਾ । ਕੋਪ ਕਰਹਿ ਸੋ ਮਾਨਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਚਹਜੋ-ਜਾਉਂ' ਦਿੱਲੀ 

ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ-॥੩੩॥ਕੈਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਚਾਰਨ ਕਰੀ । ਤਯਾਰ ਹੋਇ ਸਮ- 

ਦਨ.ਪਰ ਢਰੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਰਹੜੋ ਹਟਾਇ' । ਮਾਤ ਨ ਹਟੀ ਘਨੀ 

` ਰਿਸ ਪਾਇ ॥ ੩੪॥ ਚਲਿ ਕਰਿ ਪੰਥ ਉਲੰਘਤਿ ਸਾਰੇ । ਸੈਗਤਿ੍ ਆਈ 

ਸੁਨਤਿ ਅਗਾਰੇ । ਬਹੁ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਲੋ ਗਏ। ਧਰਹਿਂ ਅਕੋਰਨ 

ਬੈਦਨ ਕਏ ॥੩੫॥ ਅਪਨੇ ਘਰ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੀ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ 

ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਯੁਧ ਖਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਕੌ ਜੋਉ। ਆਨੇ ਸੈਗ ਪੂਜ ਤਿਨ 
ਹੋਉ ॥ ੩੬॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸੁ ਸ਼ਾਹੁ ਵਜ਼ੀਰ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਆਏ ਸੁੰਦਰੀ 
ਤੀਰ । ਢਯੋ ਦਰਬ ਬੈਦਨ ਬਹੁ ਕੀਨਿ । ਮਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿ ਆਸ਼ਿਖ ਦੀਨ 

॥੩੭॥ ਪੂਰਬ ਕੇ _ਪ੍ਰਸੈਗ ਪੁਨ ਕਹੇ । “ਕਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਤਿ ਲਹੇ ? 
ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਮਿਟਤਿ ਨ ਕਬੇ । ਬੁਧਿ ਬਲ ਤੋ ਪ੍ਰਯਾਂਸ ਕਰਿ ਸਬੈ” ॥੩੮॥ 
ਪੁਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਨਜੋਂ-ਬ੍ਰਿਤੰਤ। “ਮੁੜ ਕੋ ਸੈਕਟ ਰਹੇ ਅਨੰਤ। ਲਰਿ ਕਰਿ 
ਜਥਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਾ । ਪੀਛੇ ਲੁਟਜੋ ਮੋਹਿ ਘਰ ਸਾਰਾ ॥੩੯॥ ਵਸਤੁ 

ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਗਈ ਖਜ਼ਾਨੇ । ਬਰਜਕੋ ਕਿਸੂ ਨ ਮਮ ਘਰ ਜਾਨੋਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ 

ਸੁਨਤਿ ਕਹਿ ਧੀਰ/ਮੈਂ' ਅਬਿ ਕਹੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਤੀਰ” ॥੪੦॥ ਇਮ ਸੁਨਾਇ 

ਬਿਚ ਦੁਰਗ ਪਯਾਲਾ । ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਬਿ੍ਤੋਤ ਬਖਾਨਾਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਬਭੋਰੇ । ਤਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਘਨੌਰੇ ॥੪੧॥ ਸਲਤਨ ਦੀਨਿ 
ਵੇਰ ਤੁਮ ਘਰ ਸੋਂ । ਤਾਰਾਆਜ਼ਮ ਹਤਿ ਇਕ ਸਰ ਸੋਂ । ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ 

ਗੇਹਨ ਬਿਚ ਪੁਰੀ । ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਨ ਕੇ ਹਿਤ ਥਿਰੀ ॥ ੪੨॥ ਤਿਹ ਘਰ 

ਲੂਰਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਮ ਕੌ ਹੈ ਬਹੁ ਬੁਰਿਆਰਾ । ਗੁਰ ਪੀਰਨ 
ਅਦਬ ਬਝੇਰਾ । ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ੍ਰੈ ਲੋਕ ਘਨੇਰ/” ॥੪੩॥ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਉਰ 
"ਹਫਾ ਰਿਹ.(ਹਠੀ ਸਿੰਘ) । "ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣਕੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੮੧) ਲਲ ੨ । ਗੰਧ ਤੇ ਬ, 

ਤਾਸ ਬਿਚਾਰਾ । ਕਹਜੋ “ਸਮਾਜ ਵੇਰ ਦਿਹੁ ਸਾਰਾ?। ਤਤਡਿਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਮ 
ਅਨੌਦ । ਨਿਕਸਾਯੋ ਜਹਿੰ ਧਰਜੋ ਬਿਲੌਦ॥ ੪੪ ॥ ਮਾਤ ਸੈਂਦਰੀ ਸਦਨ 
ਖੁਚਾਯੋ । ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ ਹਰਖ ਉਪਜਾਯੋ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰਥਮ 
ਸਮਾਨ । ਬਸਨਿ ਲਗੀ; ਭੀ ਬਿ੍ਧਾਂ ਮਹਾਨ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ “ਹਣੀ ਸਿੰਘਾੰ ੫£ਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਟ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩੩ ।। 

੩੪, [ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਜਾਨ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਂਤਾ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਫੇਰ । ਸੈਗਤਿ ਸੇਵੈ 
ਭਾਵ ਧਰਿ ਮੇਲ ਸਕੇਲ ਬੜੇਰ॥੧। ਚੌਪਈ॥ਸਮਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਯਾ ਬਿਤਾਯੋ । 

_ ਚਢਜੋ ਅਠਾਰਾ ਸਯਾ ਗਿਨਾਯੋ । ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਆਇ ਚਲਿ ਗਇਊ । 
ਸਠਤਨ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਭਇਊ ॥ ੨॥ ਮਾਂਤ ਬ੍ਧਾ ਜਰਜਰੀ ਸਰੀਰ । 
ਸੇਵਤਿ ਸੈਗਤਿ ਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰ । ਸੈਮਤ ਢਾਰ ਬੀਤਿਗੇ ਔਗਅੰਤ ਸਮਾਂ 
ਪਹੁੰਚਜੋ ਤਿਸ ਠੌਰ ॥ ੩॥ ਤਿਥ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਖ਼ਹਿੰ ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਪਹੁੰਚੀ 

_ ਪਤਿ ਵਿਗ ਮੁਕਤਿ ਸਥਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਜਹਾਂ । ਸਾਹਿਬ 
ਦੇਵੀ ਦਾਹ ਭਿ ਤਹਾਂ ॥ ੪॥ ਢਿੱਲੀ ਕੀ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਰੀ। ਰਢੜੋ 
ਬਿਮਾਨ ਲਾਇ ਧਨ ਭਾਰੀ।ਕੌਚਨ ਕੁਸਮ ਘਰਾਵਨਿ ਕਗੇਬਹ ਮੋਫੇ ਪਟ . 
ਉਪਰ ਪਰੇ ॥੫। ਉਰਧ ਦੇਹਕ ਮਾਭਹਿ ਕੋਰ"। ਨੀਕ ਕੀਨ ਧ ਧਨ ਲਾਵਿ . 

' ਬੇਰਾ। ਗਰੀ ਬਜ਼ਾਰਨ ਮਹਿ ਬਰਖਾਇ । ਸਿਖ ਖੈਗਤਿ ਲਗੇ ਭਿਸ . 
ਬਾਇ॥੬॥ਚੇਦਨ ਕੀ ਚਿਖ ਰਚੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਹੁ ਘਿਰਿਤ ਲੈ ਕਰਿ ਤਿਸ 
ਮਹਿ ਡਾਲਾ। ਉਪਰ ਧਰਿ ਸ਼ਰੀਰ ਕੌ ਤਬੈ । ਬਿਧਿ ਸੌਂ ਭਸਮ ਦਿਯੋ ਕਰਿ 
ਸਬੈ ॥ ੭ ॥ ੜ੍ਰਿਯਾ ਕਰਮ ਸਿੱਖਨ ਕਰਿਵਾਏ । ਜੱਗ ਬਿਸਾਲ ਕਰਯੋ ਧਨ 
ਲਾਏ।ਬਿੱਪ੍ਰਨਿ ਸਾਧਨ ਦੀਨਿ ਅਹਾਰ।ਘਰ ਕੋ ਧਨ ਦਿਯ ਦਾਨ ਉਦਾਰਾ 
॥੮॥ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਅਹੇ । ਸਦਨ ਪਦਾਰਬ ਸਭਿ ਤਿਨ ਲਹੇ । ਹਣੀ 
ਸਿੰਘ ਮਬਰਾਂ ਮਹਿ ਰਹਜੋ । ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੁੰਨਿ ਮਾਮਲਾ ਲਹਜੋ ॥ ੯ ॥ ਕੇਤਿਕ 
ਸੈਗਤਿ ਆਨਿ ਚਵਾਵੈ । ਕੇਚਿਤ ਸਿੱਖ ਬਨਨ ਕੋ ਆਵੇਂ। ਤਿਸ ਕੀ ਭੀ । 
ਸੈਗਤਿ ਕੁਛ ਹੋਈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਧਨ ਅਰਪਹਿ ਸੋਈ ॥ ੧੦ ॥ ਸਾਠੁ 
ਸਊਰ ਜੁ ਸੈਗ ਬਨਾਏ । ਬਜਾਹ ਆਪਨੇ ਲੀਨਿ ਕਰਾਏ। ੜਹਿੰ ਰਹਿ 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਸਕਾਰ । [ਸੈਂਸ:, ' ਉਰ ਦੇਹ=ਸ੍ਰੀਰ ਦਾ ਉਪਰ _ਜਾਫਾ; 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਸਕਾਰ] । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਮੂਰਜ । (੬੩੮੨) ਐਨ ੨ । ਸੰ ੩੪. 

ਸੈਮਤ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾਏ । ਕਾਬਲ ਕੇ ਗਿਲਜੇ" ਪੁਨ ਆਏ ॥ ੧੧॥ ਕਾਲ- 
_ਜਮਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਘਾਰਾਂ । ਰਹਯੋ ਸੈਕਲਪ ਜਨਮ ਤਿਨ ਧਾਂਰਾ।ਮਥਰਾਂ 
ਕਤਲ ਕਰੋਂ ਅਰੁ ਪਰਿ ਕੋ” । ਮਰਤਕੋ ਰਹਯੋ ਮਨੋਰਬ ਉਰ ਕੋ ॥ ੧੨॥ 

ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਭਲੋ । ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇ ਕਹਿ ਦਯੋ । ਮਾੜੇ 
_ਬਿਥੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬਲ ਘਾਲਾ । ਲੂਟਤਿ ਕੂਟਤਿ ਆਇ ਉਤਾਨਾ ॥ ੧੩੧ ਘੋਰੇ 

__ਕਿੰਘ ਭਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ।-ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਧਰਹਿੰ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਰਣ ਘਾਲਯੋ 
ਸਨਮੁਖ ਵਿ੫ੁ ਹੋਇ । ਸੈਨਾ ਅਧਿਕ, ਕਰਹਿ ਕਯਾ ਸੋਇ' ॥ ੧੪॥ ਤਊ 
ਹਢਾਰਨ ਕੇ ਹਤਿ ਪ੍ਹਾਨਾ । ਕਰਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ । ਥੋਰੇ ਬਹੁਤ 
ਗਿਨਹਿ ਨਹ ਸਿੰਘ। ਨ੍ਰਿਭੈ ਲਗੰਹੈ ਜਿਮ ਕਾਨਨ ਸਿੰਘ£ ॥ ੧੫ ॥ ਘੇਰ 

__ਲੀਨਿ ਇਕ ਥਾਨ ਘਨੌਰੇ । ਮਿਰ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਕੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਗਿਨੜਿ ਮਹਿ ਆਏ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਰਹੇ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਏ” ॥ ੧੬ ॥ 
-ਭਿਸ ਰਣ ਕੋ ਅਬਿ ਲੌ ਨਰ ਲਹੈਂ।ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾਮ ਸ ਕਹੈਂਦਂ। ਲਵਪੁਰਿ 

`_ ਮਹਿ ਮਲੇਛ ਯਿਰ ਹੋਏ । ਸਿੰਘ ਹੋਨਿ ਨਹਹਿਂ ਪਾਵੈ ਕੋਏ” ॥੧੭॥ਪੰਜ ਰਜ- 
ਡਪਣ ਸਿਰ ਕੇ ਕਰੇ। ਬਾਢਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਹਿ ਪਰੇ । ਲਵਖੁਰਿ ਕੇ 
ਬਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਢੇਰ । ਗਿਣੇ ਸੀਸ ਲਾਯੋ ਬਡ ਢੇਰ ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰ? 
ਜਬਹਿ ਉਸਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਸੁਪ ਉਚਾਰ ।-ਉਖਰਹਹੈ ਜੜਾਂ 
ਮੜੈਦਨ ਕੋਰੀਤੀਰਬ ਨੀਵ ਪੋਨੀਏ ਹੋਰੀ੧।੧੯॥ਇਹ ਭੀ ਬਿਨਸ ਜਾਇ 
ਦਿਕ ਬਾਰ । ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਤਥਿ ਲੋਇ ਉਸਾਰ-ਪਦਸ ਹਿਤ ਅਹਿਮਦ ਤਹਿ 
ਢਲਿ ਆਲਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੂਦ ਉਡਾਯੋ॥੨੦॥ ਸਭਿ ਸੁਪਾਨ ਭੀ ਦਈ` 
ਉਘਰ/ਤਾਲ ਭਰਮੇ ਚਹੁੰ ਵੇਗ ਊਪਰ ਲਾਂਗੁਲ”” ਕੋ ਢਿਰਵਾਇ । 
ਬੇਤੀ ਤਿਸ ਬਲ ਦਈ ਬਿਜਾਇ] ॥ ੨੧॥ ਦੇਸ਼ ਉਜਾਰਤਿ ਲਾਂਘਤਿ 
ਗਿਲਜ਼ਈ (ਪਠਾਣ) । “ਮਥਰਾ ਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਤਲ; ਕਰਾਂਗਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਮ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਬੋੜੇ ਹੀ ਸਿੰਘ (ਇਕੱਠੇ) ਹੋਏ । “ਸੋ ਭਾਵ ਬੋੜੇ ਸਿੰਘ । 
#ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ । “ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ (ਲੁਕੇ) ਰਹੇ ਭਾਵ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਆਏ । 
ਬਸ੫ (ਇਸਬਥਿਤ) ਹੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਂਵਦੇ । ੯ਭਾਵ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਸੈਂਦ __ 
'ਗਾਰਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸੇ ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੨ ਅੰਮੂ ੫੧ । "ਹਲ । ੍ 

#ਇਹ ਜੈਗ ਕੁਪਰਹੀੜੈ ਦੇ ਇਲਾਕੈ ਲੁਰੰਧਆਟੇ ਜਿਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ! 
`__ਇਹ ਕੁਪਰਹੀੜੇ ਵਾਲੇ ਜੈਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ _ਹਨ, ਜਿਸ , ਨੂੰ£/ਵੱਡਾ ਘੱਲ੍ਹਘਾਰਾ 
`_ ਯਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਖਤ ੧੮੧੮ ਬਿ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਰ 



=.੯ 

_ __ ਮਰ ਪੂਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਗੜ । . ___(੩੯੩)` ਲੋਲ ੨ । ਸੰਸੂ ੩੪. 

_ਯਯੈਡੈਰਾ ਪਰੈ ਮਥੁਰਾ ਵਿਗ ਪਾਯੋਦਂ।ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੇ ਦਿਜ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। 
ਬਨੀਏ ਆਦਿਕ ਆਇ ਘਨੋਰੇ॥੨੨॥ ਕਰ ਪਰ ਧਰੇ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਏ। 

_ ਉਤਰਜੋ ਵਹਿਰ ਤਹਾਂ ਨਿਯਰਾਏ। ਈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਫਲਿ ਗਈ । 

_ ਅਹਿਮਦ ਕੇ ਮੁਖ ਲਾਗਤਿ ਭਈ ॥ ੨੩॥ ਰਿਸ ਕਰਿ ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਦਿਸਿ 

ਹੇਰ।ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ ਕਟੀਆ ਇਸ ਬੇਰਾਂ।ਥਾਇਮਲੋਂਛ ਪਰੇ ਤਬਿ ਕੈਸੇ। 

ਮਿਰਗਾਵਲਿ ਪਰ ਕੋਹਰਿ ਜੈਸੇ॥੨੪॥ਪੁਰਿਜਨ ਕਤਲ ਲੁਟਜੋ ਪੁਰਿਸਾਰ। 
ਗਹਿ ਆਨੀ ਦਲ_ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਦਾਰਾ । ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਹੁਤੋਂ ਤਹਾਂ ਹੀ । 

_ਗਾਂਢੋ ਰਹਕੋ ਅਪਨਿ ਘਰਮਾਂਹੀ॥੨੫॥ਨਿਕਟ ਆਵਨੇ ਵਿਯੋਨ ਕੋਈ.ਪੁੰਜ 
ਤੁਵੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ ਸੋਈ। ਕੋਤਿਕ ਪੁਰਿ ਜਨ ਬੀਢ_ਬਰੇ ਹੈ" । ਕਿਤਿਕ 

__ਵਹਿਰ ਢਿਗ ਭੀਤਿ ਪਰੇ ਹੈਂ॥੨੬॥ ਸਗਲ ਦਜੋਸ ਹੈਰੈ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਗਾਵੇ । 
ਗੁਲਕਾਂ ਹਤੀ ਦੂਰ ਅਰਿ ਠਾਂਢੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਆਥੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ । ਹਠੀ . 
ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਚਹੀ ਚਢਾਈ ॥੨੭॥ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨ ਪਰ ਤਬਿ ਪਾਏ । ਘਰ 
ਮਹਿ ਚੋਬੇ ਬਹੁਤ ਅਲਾਏ'। “ਜੋਕਰਿ ਗੁਰੂਕਹਾਵਨਿ ਆਛੇ। ਚੋਰੀ ਨਿਕ- 

ਸਨ ਕੋ ਨਹਿੰ ਬਾਂਛੇ ॥ ੨੮॥ ਗਮਨਹੁ ਅਪਨਿ ਬਜਾਇ ਨਗਾਰਾ । ਦਸਮ 

ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੋਹ ਨਿਹਾਰਾ” । ਅਲ੫ ਬੈਂਸ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਚਢਿ ਹਯ 

_ ਪਰ ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ ॥੨੯॥ €੍ਦਭਿ ਧੁਨਿ ਉਚੀ ਬਜਵਾਯੋ। ਦੇਹਿ 
ਤਿਲਾਵਾ ਤਿਨ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ” =ਢਿਨ ਮਹਿ ਜੋ ਮਵਾਸ ਦਿਢ ਰਹਨਨਿਕ- 
੧ੇਧਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ । “ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏ ਵਿੱਤਾ। ਗਈ ਨਗਰ ਦੇ 

` ਆਦਮੀ (ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ) ਵਿਚ ਵੜ ਗਏ । ਕਈ ਬ!ਹਰ ਕੰਧਾਂ ਪਾਸ (ਮਰੇ) ਪਏ ਹਨ । 

੫ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੋਬੇ ਸਨ ਸੋ ਬੋਲੇ । #ਡਾਵ ਦਸਮ ਗੁਰ੍ਰ ਜਦ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ. ਨਿਕਲੇ ਸਨ 

ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਨਿਕਲ ਸਨ । (ਅ) ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ (ਪਿਆ) ਹੈ ਦਖ ਲੋ । ਜੋ ਰਾਤੇ 

ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆਂ । _”ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮ, ਜੋ ਉਥੇ ਮੇਲੇ ਪਰ 

ਚੇ ਹਥਿਆਰ ਯਾਤਰਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ 

੧੮੧੩-੧੪ ਬਿ: ਦੈ ਹਨ । ਕਵੀ ਜੀ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ (<ੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਮਥਰਾ ਤੇ ਕਤਲ) 

ਤਤ ਵੇਸ ਖੋ ਹਨ ਇਹ ਖਬਰ ਉਨ ਦਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਲੀ । 

ਹੈਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਬਾਲਮਰਜ਼ ਆਕੈ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, 
ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਥਰਾ ਅੱਪੜਿਆਂ । ਮਥਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 'ਅਬਵਾਲੀ 

ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ । 

ਇਹ ਬੇ=ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਅਹਮਵਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਮ - 

` ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਾ ਕਲੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰ੍ 



। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਹੂਰਜ । " ੬੩੮੪ ` ਐਲ ੨ । ਗਰ ਕੋਲ 

ਸਯੋ ਅਬਹਿ-ਮਲੋਛਨ ਲਹ3ੋ।੩੦॥ਦਸਤਾ ਏਕ ਚਮੂੰ ਕੋ ਭਾਰੀ । ਓਰੜ 
ਆਨਿ ਪਰਜੋ ਬਲ ਧਾਰੀ । ਸਾਠਹੁੰ ਸਿੰਘ ਘਿਰੇ ਤਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਮਾਰਗ 
ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਕਿਤ ਨਾਂਹੀ ॥੩੧॥ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹਜੋ#ਬਾਲ 
ਬੈਸ ਅਨਜਾਨ ਨ ਲਹਜੋ"। ਭਾਜ ਜਾਹੁ ਜੇ ਭਾਜਯੋ ਜਾਇ।ਹਮ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਿਂ 
ਹਜ਼ਾਰਨ ਘਾਇ! ॥ ੩੨॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਡਰ ਧਰਿ ਤੁਰਤ ਪਲਾਯੋ । ਬਚਯੋ 
ਭੁਰਬਗੜ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਯੋ । ਰੁਪੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥਯਾਰ ਸੈਭਾਰੇ । ਸਾਠਹੁੰ ਤੁਪਕ 
ਤੁਰਤ ਭਰਿ ਮਾਰੇ॥੩੩॥ਬਹੁਰ ਕਰੀ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਮਾਰਿ ਮਲੈਂਛਨ ਕੋ 
ਸਮ ਸ਼ੇਰਾਂ । ਰਾਤਿ ਅੰਧੇਰੀ ਸੂਝ ਨ ਆਈ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਤਰਵਾਰ 
ਚਲਾਈ॥੩੪॥ਹੁਤੀ ਚਮੂੰ ਦਸ ̀ ਦੋਇ ਹਜ਼ਾਗਆਪਸ ਮਹਿੰ ਕਣਿਗੇ ਤਿਸ 
ਬਾਗਸਿੰਘ ਜੈਗ ਮਹਿ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਗੇਦੁਸ਼ਟ ਹਖ਼ਾਰਹੰ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰੇ॥੩੫॥ 
ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਤੋਂ ਨਿਕਸਯੋ। ਪੁਨ ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰੇ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਬਸਯੋ 
ਤਹਾਂ ਬਡ ਸਦਨ ਚਿਨਾਏ । ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਕਰਿਕੈ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩੬ ॥ 
ਸੁਤ ਉਤਪੰਨ ਭਯੋ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ ਤਹਿ ਬਸਿ ਸੋਈ । ਏਕ 
ਸੁੜਾ ਉਪਜੀ ਤਿਸ ਕੇਰੇ । ਪੁਨ ਪੁਲੋਕ ਭਾ ਤਹਾਂ ਭਲੋਰੇ ॥ ੩੭॥ ਅਬਿ ਲੋ 
ਚਿੰਨ ਤ ਪੁਰ ਬੁਰਹਾਨੋ।ਹਣੀ 'ਸੰਘ ਕੋ ਥਲ ਨਰ ਜਾਨੇ । ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ 
ਮੁਰਜੋਂ ਪੁਨ ਪਾਛੇ। ਲਰਹਿੰ ਸੰਘ ਜਿਤ ਕਤ ਤੇ ਆਫੇ॥੩੮॥ਆਗਾ ਪਾਛਾ 
ਲੂਫਿ ਪਲਾਵੈਂ”। ਰਿਪ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਦਿਖਰਾਵੈਂ। ਇਮ ਹੀ ਮਾਰਤਿ ” 
ਅਟਕ ਉਤਾਰਾ'। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਰ ਉਸਾਰਾ॥੩੯॥ ਮੁਤਕਾ ਕਾਰ 
ਦੁਸਾਲਨਿ ਡਾਲੋ"। ਗੁਰੂ ਨੀਵ ਤੋ 'ਚਨਜੋ ਉਤਾਲੋ' ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤਾਲ 
ਬਨਾਯੋ । ਹ ਰਮੰਦਿਰ ਸਦਰ ਉਸਰਾਯੋ1॥੦॥ਗੁਰ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਤੇ ਵਾਧ ਨ 
ਕਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਬ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਆਪ ̀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਬ” 
5(ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ) ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁੱਟਕੇ ਭੇ ਭੌਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ(ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਨੂੰ 
ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਟਕੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। 5ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। (ਅ) ਭਾਵ 
ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਐਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇਂ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ । 
“ਗੂਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਤੀ ਉਸਾਰ ਲਿਆਂ ਭਾਵ ਨੀਹੀਂ ਉਹੀ ਗੁੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੀ'ਰਹੀਆਂ । _#੫ਸ-ਦੇ ਰੰਰ। _1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ੧੮੧੮ 
ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ £ਮਤ ੧੮ :੧ ਬਿ: ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ 
ਊਸਾਰਨਾ ਅਦੰਡ ਦਿੱਤਾ । ਤਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸ ਨਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਜੀ ਦੀ ਸੀ । 

ਬਾਕੀ ਰਥ ਢੇ£ ਅਲਲੇ ਪੇਲੋਂ ਏ ਲਭ ` 



ਸੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੂਰਜ । (੬੩੮੫) ਐਲ ੨ । ਅਨ ਕਪ. | 

ਘਾਣ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਹੀ ਕੀਨਸਿ ਠਾਟ /ਅਬਿਲੋਂ ਦਰਸ ਲਗਾੰਹੇ ਬਹੁਤੇਰਾ। 
ਜਿਸ ਕੌ ਸਮ ਜਗ ਅਪਰ ਨ ਹੇਰਾ ॥੪੧॥ ਏਕ ਸਮੈਂ' ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। 
ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਰਸ ਰਾਖਤਿ ਭਏ ।.ਗੁਰੂ ਨਵਮਿ ਬਲ ਖੋਜਨ ਕੀਤਿ । ਚਿਨੀ 
ਬੇਨਵੇ ਢਸ਼ਟ ਮਸੀਤ॥੪੨॥ਬੜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸੋਂ ਤਬਿ ਢਹਿਵਾਈ । ਅਪਨੋ ਦੀਨੋ 
ਪਤਾਂ ਦਿਖਾਈ । ਅਸਥੀ ਕੀ'ਗਾਗਰ ਦੁਇ ਭਰੀ । ਸੋ ਨਿਕਸਾਇ ਵਿਖਾ- 
ਵਨਿ ਕੌਰੀ ॥੪੩॥ ਝੂਠੋ ਯੋ ਬੇਨਵਾ ਜਬੈ । ਸਭਿਨਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਧਰੀ ਉਰ ` 
ਤਬੈ।ਰ ਰੂ ਦੇਹੁਰਾ ਬਰ.ਚਿਨਵਾਯੋ੯।ਅਬਿ ਲੋ ਜ਼ਾਹਰ ਖਰੋ ਦਿਖਾਯੋ॥੪੪॥ 
ਬੀਚ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਨ ਤਿਹ ਲੀਨ । ਗੁਰੂ ਬੈਠਿ ਜਹਿੰ ਕਾਰਨ ਕੀਨਿ'। ਇਨ 
ਤੋ ਆਦਿ ਅਪਰ ਥਲ ਗੁਰ ਕੇ । ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਹੁਤੇ ਜੋ ਧੁਰ ਕੋ: ॥ ੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਉਤ ਐ ਐਨੇਹੱਠੀ ਸਿੰਘਾਂਪ੍ਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 
ਅੰਰੂ॥੩੪॥ __੩੫, [ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ] 

_ ਢੋਰੰਗਾ ॥ ਸ਼ੀ ਅਠੰਦ ਪੁਰਿ ਜਿਮ ਬਸਜੋ ਸ਼੍ੋਤਾ ਸਨਹੁਂ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਬਾਲ ਬੈਸ 
"ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਦੀ ਕਾਰ, ਸਾਕਾ। 

#ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਹੁਰਾ ਸੀਸ ਰੀਜ ਵਾਂਠਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਗਯਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਵਾ ਵਾਲੇ ਫਸਾਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਬੇਨਵਾਇਆਂ ਨੇ 

ਤੁਰਕ'ਜ਼ੋਰ ਪਾਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਜਦੋਂ ੧੮੪੭-ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 
ਇੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੇਰਾ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਗਮ ਸਮਰੋ 
ਤੋਂ ਕੁਤਵਾਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ! ਏਹ ਦੇਹੁਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ 
ਹੈ । ਫਿਰਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਢਾਹਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਵਾਰ ਮਸੀਤ ਬਣਾ 
ਲਈ । ੧੮੫੭ ਦੇ ਗਦਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਜੀਂਦ ਦੇ 
ਸਿੱਘ ਮਹਾਫਾਂੇ ਸਰੋਂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 'ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ । ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 
੧੯੧੧ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮੀਆੰ_ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮ 'ਚਾਇਆ ।_ ਨਵੀਂ` ਪੱਥਰ ਦੀ 
ਸੈਂਦਰ ਇਮਾਰਤ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ. ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਬੋਹੜ ਦੇ >ਠ ਸਾਕਾ 
ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ 
ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ , 

(ਚਰ ਅਪਨ ਜਿੰਮ ਸੈ ਕਾਰਜ ਕਿਸਨੇ 
ਦਲ ਦੀ ਟੁਕ .1 ਬਾਕੀ 

ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਥਾਪੇ ਗਏ 
ਸਨ । ਆਪ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋਡਕੇ ਮਾਨੋ ਮੈਨਕਾਸ ਧਾਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਚਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 
ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਜ਼ਾਂਦਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਬੈਧ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯਾ 
ਅਤੀਤ ਹੋਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕਛ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ । 



ਸੂ ੮ਚ ਪਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੮੬) ਹਕ 

ਦਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਕਹੋ ਜਿਸ ਵੈਗ।੧॥ ਰੌਂਪਈ। 
ਬਾਲਕ। ਭਾਗ ਗੁਲਾਬਰਾਇ ਤਤਕਾਲਕ । ਲੈ ਪਰੀਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਚਿ 
ਧਰੀ । ਭਿਰੇ ਕਛੂ ਨਹਿੰ ਜਾਨੀ ਪਰੀ ॥ ੨॥ ਅਪਰ ਨਰਨ ਸੋ ਬਰਜਨ 
ਕਰਜੋ। ਸੜੁੱਦਵ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਰਜੋ । ਕਹਯੋ-ਰਹਿਨ ਢਿਹੁ ਜੁਇ 
ਅਸ ਸਮੈਂ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਰ ਅਰਪ ਹੈਂ ਤੁਸੈ-॥ ੩॥ ਇਹ ਬਚ ਸਾਚ 'ਹੁਲੋ 
ਚਹਿ ਜਾਨੌ। ਜਬਿ ਅਨੰਦ ਪਰਿ ਤਜਾਗਿ ਪਯਾਨੈ।ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਰਾਇ 
ਗੁਲਾਬ । ਹਤੋ ਦਿਲੀ ਵਿਸ਼ਿ ਸ਼ੀ ਸਤਿ- 

ਰਖਹੁ ਰਾਜ ਨਿਜ ਬਿਬੈ? ਸੁਖਾਰੇ=। ਲੋ ਕਰਿ ਦੋਨਹੁ ਰਾਤ ਸਿਧਾਰੇ । ਔਰ 
ਸਕਲ ਅਪਨੌ ਪ੍ਰਵਾਰੇ॥ ੬ ॥ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਕੇ ਵਿਗ ਜਥਿ ਗਏ। ਦਯੋ 
ਹੁਕਮਨਾਂਮਾਂ ਬਿੰਰ ਭਈਦੈਖਿ ਕੂਪ ਪਢਿ ਕਰਿ ਅਭਿਲਾਖੇ । ਗਿਰਵੀ ਗਾਮ 

ਬਸਾਯੋ। ਤਬਿ ਜੋ ਤਹਿ ਕਹਿਲੂਰੀ ਨਾਥ। ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕੇ 
'ਸਾਬ॥੯॥ “ਆਨੰਦ ਪੂਰਿ ਕੋ ਜੇਤਿਕ ਥੇਹ।ਕਰਿ ਕੈ ਮੋਲ ਮੋਹਿ ਕੋ ਦੇਹ” । 
ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਂਰ ਦਰਬ ਨਿਿਪ ਲੀਨਿ । ਸਾਠ ਘੁਮਾਉ' ਧਰਾਂ ਤਿਹ ਦੀਨ ॥ 
੧੦॥ ਸ਼ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਸਕਲ ਕੁਟੈਬ। ਆਨਿ ਬਸੇ ਲੋ ਨਰਨ ਕਦੈਬ । 
ਕਿਤਿਕ ਸਦਨ ਹਿਤਨੈਂ ਅਪਨਿ ਬਨਾਏ”। ਕੇਤਿਕ ਅਪਰ ਕੁਟੈਥੀ ਆਏ 
॥੧੧ ॥ ਦੀਪਮਾਲਕਾ ਦਿਵਸ ਬਿਸਾਂਖੀ । ਹੋਰੀ ਬਿਖੈ ਹੋਹਿ ਅਭਿਲਾਖੀ । 
ਹਿਤ ਪੂਜਾ ਕੇ ਬਨਿ ਠਨਿ ਬੈ:₹। ਦਸਮੇਂ' ਗੁਰੂ _ਬਿਰਾਜੈਂ' ਜੈਸੇ॥ ੧੨॥ 
ਸੇਗਤਿ ਆਵਨ ਲਗੀ ਬਿਲੋਕਿ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗਨ ਲੋਕ । ਲਜਾਇ 
ਉਪਾਇਨ ਪੂਜੀਹ ਪਾਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਮਨਾਇ”॥ ੧੩॥ 
ਆਵਨ ਲਗੜੋ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਇ।?ਲਾ ਹੋਨਿ ਲਗੜੋ ਤਿਸ ਭਾਇ।ਕਲਗੀ 
ਜਿਗਾ ਬਿਕੂਖਨ ਸਾਰੇ । ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਨ ਧਾਰੇ ॥ ੧੪॥ ਜ਼ਿਮ 
"ਗਿਰਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਕੇ (ਉਏ) ਰਖ । ੭ਅਪੱਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ । “ਭਾਵ ਗੁਲਾਬ 'ਰੰਦ 
ਬੈਠੇ । “ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂੜ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਾਂਵਦੇ ਸਨ । ਆਪਾਂ:-ਤਹਿੰ । 



॥| ਗੁਰ ਖ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ। __`_। ੬੩੮2) _ ___ ਲਨ ੨। ਸੰ ੩੫, ` 

ਹੀ ਕਮਰ ਕਸਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਕੈ।ਸਭਿ ਮਹਿ ਬੈਠਤਿ ਮੰਜੀ ਚਰਿਕੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਸ਼ੋਭਤਿ ਜਿਸ-ਅਸਥਾਨ । ਤਹਿੰ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠੈ ਬਡ :: ਨੇ ॥ ੧੫॥ ਐਸ਼੍ਹ- 

ਰਜ ਬਧੜੋ ਭਯੋ ਹੈਕਾਗਗੁਰ ਕੀ ਸਮਤਾ ਮਹਿੰ ਢਿਤ ਧਾਰਿ। ਹੁਤੋ ਦੋਹੁਰਾ _ 

ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਜਹਿਂ। ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਝਹਿੰ॥ ੧੬॥ ਆਪ । 

ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਕਰਿ ਭਿਹ ਗਏ' । ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿਕ ੜ੍ਰਿਤ ਕਏ”। ਤਿਨ , 

`ਝਕ ਦਿਨ ਅਵਿਲੋਕਯੋ ਆਨਿ । ਬਿਰਯੋ ਗੁਲਾਬਰਾਇ ਗੁਰ ਬਾਨ॥੧7॥ , 

ਜਹੀ ਨ ਗਈ ਅਵੱਗਜਾ ਹੇਗਿਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਬੈਗ/ਪੂਜਾ ਲੋਨਿ 

ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ । ਸਭਿ ਕਰੀਯਹਿ ਨਹਿੰ ਕੋ ਹਟਕਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਬੈਠਨ 

ਰੈਚਿਤ ਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਨ । ਬੈਦਨ ਜੋਗ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਜਾਨ । ਥਾਨ 

ਤਨਾਵਹੁ ਆਪਨ ਦੂਜਾ।ਤਹਾਂ ਬੈਠਿ ਲੀਜਹਿ ਸਭਿ ਪੂਜਾ” ॥੧੯॥ ਸੁਨਤਿ 

ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਰਿਸ ਭੁਰਜੋ । “ਕਯੋਂ ਫੁਕਰੇ ਮੁਹਿ ਦੇਖਤਿ ਜਰਜੋੰ
ਂ । ਪੂਰਿ 

ਤੇਜਰ੧ੋ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁੰ ਬਸਾਯੋ । ਗੁਰ ਕੋ ਅਦਬ ਨ ਕਿਨ ਰਖਵਾਯੋ ॥ 

੨੦॥ ਮੈਂ ਉਪਾਇ ਕਰਿ ਦੇ ਕਰਿ ਢਰਬ । ਵਿਰ ਇਤ ਉਤਹਿ ਬਸਾਯੋ 

ਸਰਬ । ਗੁਰ ਬਲ ਬਿਦਤ ਕਰੇ ਧਨ ਲਾਂਯੋ ।ਲੋਕਨਿ ਤੇ ਤਹਿ ਮਾਥ 

`ਰਕਾਯੋ॥੨੧॥ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਪਰ ਰਾਖਾਂ । ਸਮਤਾ ਹਿਤ ਕਹਿਬੋ ਕਿਮ 

ਕਾਂਖਾ। ਕਾਰਜ ਕਰਿਬੇ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਕੋਈ । ਅਪਰ ਜਿ ਕਰ3; 
ਈਰਖਾ 

ਹੋਈ॥ ੨੨॥ ਤਬਿ ਨ ਈਰਖਾ ਕਿਨਹੂੰ ਕਰੀ । ਆਮਦਨੀ ਪਿਖਿ ਅਬਿ , 

ਮਤਿ ਜਰੀ । ਮੁਝ ਆਗੇ ਅਥਿ ਵਿਹੁ ਨ ਦਿਖਾਈ। ਦੂਰ ਕਰਹੁੰ ਗ
ਹਿ ਕੈ 

ਬਰਿਆਈ! ॥ ੨੩॥ ਤੀਨ ਚਾਰ ਨਰ ਉਠਿ ਤਤਕਾਲਾਂ । ਪਕਰਿ ਧਕੋ- 

ਲਤਿ ਵਹਿਰ ਲਿਕਾਲਾ । ਜਾਨਿ ਅਵੱਰਜਾ ਕੋ ਅਪਰਧੂ । ਢਿਯੋ ਸਰਾਪ 

ਕੌਪਯੋ ਤਬਿ ਸਾਧੂ।੨੪/“ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਜੜ੍ਹ ਉਖਰੈ ਹੈ ਸੁਤ ਸਮੇਤ
 

ਤੂਰਨ ਹੀ'ਛੈ ਹੈ|”। ਇਮ ਕਹਿ ਗਯ ਆਪਨੇ ਡਰੇ । ਸੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਕਰਹਿ 

“(ਉਸ ਗੁਰਬਖਸ਼) ਨੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ । "ਜ
ੋ ਖੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿ_ ਦੇ- 

ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਸੀ.। #ਪਾ:-ਟੁਕਰ ਗਦਾਇ ਦੇਖ ਮੁਹਿ ਜਰਜੇ । ਦੇ 

___ 1ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿੱਧੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾਂ ਹੂੰਦਾ 

ਹੈ, ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੇ “ਗੁਰੂ ਦਰਜਾ _ਸੀ ਉਹ ਉਸ 'ਗੁਰੂ' ਪਦ_ਦੇ ਅਰਥਾਂ 

ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜੇ ਆਮ ਚਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਕਿੱਲ ਠੌਕਣਾ 

ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਜਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਕ ਉਹ ਦਿ ਪਦ 
ਬਾਕੀ ਟਕ ₹ੇਖੇ.ਅਗਨੇ ਪੈਠੇ ਦੇ ਹੇਠ[ਛਥੋਭ ̀  



ਸਰ ਗੁਰ ਖ੍ਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੮੮ ) ਐਨ ਕ । ਅੰਹੂ ੩੫ 
ਘਨੌਰੇ॥ ੨੫॥ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਪਹਿ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਗਾ ।-ਬਾਦ ਅਨਾਦਰ 
`₹੩੬ [ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦ। ਟੂਕ ਦੀ ਬਾਕੀ] ਕਰ ਇਵ 
ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਉਹ ਦੀਖਜਾ ਦੇਣ 
ਵਾਂਲੇ ਤੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔੱਗੇ ਚਲਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕ ਲਈ ਬੀਓਹੋ 
“ਗੁਰ੍ਹਾਂ ਪਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਹਿੰਦੂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਖੁੰ ਲ੍ਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਫਜ਼ “ਗੁਰੂ? 
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਖਾਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਖ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਦ ਜਦ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ “ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ” ਤੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁ: ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੈਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਰਮੇਸਰ” । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੈ 
ਦੇਸਢਿਆਂ-ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਜਾ ਦਾਤਾ ਸੇ-ਗੁਰੂ,ਨਾਨਕ ਦੇਵ' ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 
ਵਿੱਚ ਆਕੇ “ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ 
ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁੰਰਖ ਦੀ ਗੁਰੂ 
ਜੋਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੇ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ “ਗੁਰੂ” ਪਦ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਰਥਾਂ. ਵਿੱਚ 

ਕਾ. 2, &ੰ % ਤੂ ਣ ਹੂ ਆ ਉਵ ਵਾਤ ਤਹ ਉਤ ਤੈ ੩ ਆਬ ਤੂ ਹੂ ਹਕ 
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ਮੰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੇਦਜ । ( ੬੩੮੯ ) ਲੈਲ ੨ । ਅਸੂ ੩੫ 
੨ €---------”” 

ਕੀਲਸਿ ਮੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਵੱਗਜਾ ਤੈ ਮੈਂ ਕਹਜੋ। ਗਰਬਤਿ ਮਨ ਤੋਂ ਨੀਕ ਨ 

-੨੩%[ਿਛਲੇ ਪੋਨੇ ਦੀ ਬਾੜੀ ਟੂਕ 
; 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਚਾਂਹੇ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੇ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਸੇ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫੁਟ ਨਹੀਂ_ ਪਾਵਾਂਗਾ; ਇਕ ਵੇਰੀ ਬੈਦਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ 

ਕਫਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਬਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਤੁੱਲਤਾ ਦਾ ਨੂਹੀਂ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਂ- ਇਹ ਪਰਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਐੱਹੀ ਅਰਦ
ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਦੇ 

ਨਾਲ ਜੂਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦ
ੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ੇ ਬਾ ਗੁਦ ਨੋਹੀਂ ਤਾਂ ਉ 

ਹਰ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਫੂਜੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ; ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਜੋਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੈਨਾ 

ਵਾਲਾ ਹੈ । ਚੁਨਾਂਚੇ ਜਦੋਂ ਬੈਦਾ ਰਿਆੜਕੀ ਤੋਂ ਲਾ
ਹੌਰ ਨੂੰ ਵਧਿਅ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 

ਆਪਣੇ “ਗੂਜੈਗੀਆੰ? ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਘਣੀਏਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗ ਏਦੇ ਨਾਲ ਜੈਗ 

ਉਦੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਕੇ ਦੇਸ ਦਿੱਤ
ਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ 

ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤ ਇਕਲਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾਂ ਨਹੀਂ; ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ । ਬੈਦਾ ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਏਥੋਂ ਹੀ 

ਰਿਆੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ” । ਇਹ ਗਲ ਸ਼ਲਤ ਪਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਬੈਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ
 ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ 

ਸ਼ਹਿਬ ਆਕੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ । ਉਨਹਾਂ ਦੇ
 ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਮਗਰੋਂ 

ਬਦਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਬਗੜਾ ਤੇ ਚਿਠੀਆਂ ਵ
ਾਲੀ ਰਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰੇਂ 

ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਬੰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
 ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਤੇ 

ਛੇਕੜ ਬਹੁਤ ਮੁਖੀਏ ਬੈਦਈ ਤਤਖਾਲਸਾਂ ਹੈ ਗਏ; ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪਹ
ਿਲੇ 

ਜਤਨ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੇਰ ਢਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਸਦਰਸ਼ ਹੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 

ਹੋਈ ਤੇ ਹੇਲੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ । 
(-) ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਲਕ ਅਜ਼ੀਡ਼ 

ਸਿੰਘ ਤੇ_ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 

ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਵਤ ਮਾਤਾਂ ਹੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਕੀਤੀ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ.ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਬਦੈ ਸੇ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਲਾਲ ਨੂੰ_ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਸੇ; 

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਂਛੁ ਯਾਰਵੀਂ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ 

ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੈ ਸ਼ਸਟ੍ 

ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹ
ਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ 

ਦੇਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮ
ਬਾਇਆਂ । ਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਾਂਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 

ਸ਼ਬੈਧ ਤੋੜਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ
 (ਦੱਖਣ) ਜਾਂ ਰਿਹਾਂ । 

ਜਦੋਂ ਬੈਦਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਬਗੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ 

ਇਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਬੀ ਦਾਵੇਂਦਾਰ ਸੀ, ਓਹ ਜੀਤ ਮਲੀਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਏਹ ਲੋਕ ਪਾਲਕ 

ਅਜੀਤ ਸੰਘ ਦੇ ਚਲੋ ਸਨ। ਉਸ ਵੈਲੋ ਇਹ ਬੀ ਧੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਊਮ ਹੋ ਰਤ 

(੩) ਤੀਸਰਾ ਜਤਨ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੇਰ ਭੜੀਜੈ ਗੁਲ
ਾਬਰਾਇ 

ਜੇ 7 [ਬਾਡੀ ਟੂਕ ਦਏ ਘਗਲੇ ਪੈਨੇ ₹ ਹੇਠ 

` ੪ਵੇ॥ ਸੂ ੩ਰਸਿ੫ ਜੀ ਫ:ਘਵ ੩੨ਵਰ.ਕੋ5 ਥ। ? ਦਾ ਸਫਾ ੨੦੨ (੪ 

ਨ 



ਸਰੀ ਕੌਤਕ ਦਿਨ ਕੜੇ ਵੱਸ ਰ ਜ ਪਲ ਜਗਹ ਪ੍ਰਿਯ _ “੫੪੦ [ਜਿਛਨੇ ਧੇਨੇ ਦੀ ਕਾ ਤੂਕ 
ਓਂ ਲਬ ਇੰਘ ਵਲੋ ਹਦਆ । ਜੋ ਉਹ ਅਰ ਪਗ ਕੇ ਤਖਤ ਪਰ ਗੱਦੀ ਲਾਕੇ ਤੈ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੈਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਨੂੰ ਨਾਵੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋੜ ਗਏ ੧ਅਖਾਲਵਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ, ਤਵ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇ£ ਜੀ ਦੀ ਗਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ, ਜਿਸੇਖਰ ਗਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਅਦਲ ਕਰ । ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਸਾਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਖਲਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਘਾ ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂ ਦਸ ਦਾ ਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਬਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਸ਼ ਮਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰਾਪ ਇਿਤਾ ਗਲਾਬਰਾਇਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਮਹ ਸਾਪੂ ਦੇ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਉਸ ਨੇ ਅਸੂਲ ੪ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਖੜੋਕੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਨਿਰਵੌਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ 

ਇਹ ਸਰੇ ਜਨ ਤੈ ਜੰਦਜਹਦ ਦਿਤਿਹਾਸਕ ਸਦ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ ੯ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਂ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਪਯਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਤਕਤੀ ਦੇ ਦਸਾੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੱ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਬਾਨੀ ਗੁਰੂ, ਯਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾ ਸਕਰ' ਵੀਂ ਮੁਖਾਲਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਊ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਪੂਜਜ ਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾੱਲੋਂ । ਫਿਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ੬0 1 ਗਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਅਤ ਬੜਾ ਚੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੈ ਸਡ ਤੋਂ ਉਹਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਬਾਂਬਾ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ-ਹਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਚੁਕੇ ਛੂਜੀਗੀ-ਵੱਲੋਂ' ਤੇ ਤਰੀ ਬਾਵ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਉ ਂ ਦੇ ਥਾਪੇ, ਸਾਜੈ_ਨਿਵਾਜੈ' ਉਦਾਸੀ ਜਿ, ਕਰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ । 
ਆਮ ਤਰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਾਵੈਢਰ, ਤਸਾਗੀ ਵੋਰਾਗ਼ੀ ਵੜੇਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਣੀ ਹੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ? ਭੇਖ ਦੇ ਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਾਤਮਾਵਾਂ$ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਚ ਤੂਦੀ ਆਲ ਰਲ ਲਬ ਪੰਥ ਚ ਹੀ ਅਤ ਆਉਦੀ 

ਹੀ ਵਿ ਦੇ ਅਰਥ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਣ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹਨ 
ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ- ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿੱਟਲ ਯਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਵਿੱੱ < ਰਲ ਨ < ਅਰਬ ਚ ,_ (ਆਲਾ£ਕ ਏਕੇ ਘਖ8%ਨ ੮ ਵਰਾਂ। ,ਗ- 



ਬਾਂਡੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋ ਸੋ ਮਿ ਗਯੋ। ਦਾਹੁ ਕਚਖੋ ਅੰਤਿ ਸ਼ੈ ਦਖ ਭਯੋ॥ 
੨੭॥ ਸ਼ੋਕ ਬਿਥੋ ਬਯਾਕਲ ਹੁਇ ਰਹਮੋ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਢਿਤ ਨਹਿ 

_ ਚਹਨ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਲਾਪ ਬਡੋਰੀ , ਮੋਚਤਿ ਅੱਸ਼ਹ ਪਾਤ ਬਹੁਤੇਰੀ ॥ 
_ ੨੧॥ ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਸੁਤ ਮਰਯੋ। ਕਿਹ ਨਰ`ਮੈਗ ਵਹਿਰ ਮਿਲਿ 
ਪਰੜੋ। ਹਤਜੋ ਸ਼ਸਾ ਇਕ ਦੀਨਸਿ ਹਾਥ । ਕਹੋ ਸੈਦੇਸਾ ਪਿਤ ਕੋ ਸਾਬ ॥ 
੨੯॥ ਛੁਧਤਿ ਹੋਇ ਕਿਮ ਸੈਕਟ ਧਾਰੋ। ਮੁਝ ਕੋ ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਨਿਰਯਾਰੋ। 
ਬਿਨ ਆਮਿਖ ਨਹਿ ਅਚਹਿ ਅਹਾਰਾਂ । ਯਾਂਤੇ ਪਠਯੋ ਤਿਨਹੁੰ ਹਿਤ 
ਮਾਰਾ$॥੩੦॥ ਮੋਹਿ ਮਰਜੋ ਲਖਿ ਸ਼ੋਕ ਨ ਕੀਜੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਆਨੰਦ 
-ਬੀਜੈ?। ਸੁਨਿ ਲੋ ਕਰਿ ਸੋ ਮਾਨਵ ਆਯੋ। ਏਤ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਸਕਲ 

ਰਹ “ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੩੧॥ ਸੁਲਤਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਸੋ ਹਰਖਯੋ। ਸ਼ਕਤਿ ਸਹਤ ਨਿਜ 
ਸੁਤ ਕੋ ਪਰਖਜੋ। ਲੋ ਕਰਿ ਮਾਸ ਬਨਾਇ ਰਿੰਧਾਯੋ। ਠਿਜ ਘਰ ਮਹਿ 

ਫਰੇਬਨਿ ਬਾਤ ਬਨਾਵੈ ॥ ੩੩॥ ਪੁੱਤ ਨਹੀ' ਰੇ ਜਿਦ । ਕਿ 
'ਅਛਵਨ ਪ੍ਰਿਯ ਜਦ ਕਦੇ। ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜਹਿ ਬਿਰਲਾਪਹਿ । ਛੁਧਤਿ 
ਕਹਾਂ, ਜਿਨ ਸੁਤ ਬ੍ਰਿਹ ਤਾਪਹਿ” ॥੩੪॥ ਸ਼ੂਭ ਗੁਨ ਸਹਤ ਪੁੱਤਰ ਅਸ ਮੰ । ਮੰਰੈ । 
"ਜੋ ਪੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ । (ਜਰਾ ਪਿਤਾ ਭੋਜਨ) ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਬਇਸ ਕਰਕੇ 
. - । 18 ਵਰ 
ਭੁੱ ਕੀਥੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। 

ਕ | ਗੀ ਡੀ ਰੈ ੈ, 1 ॥ ਪ੍ਰ ਕਘ & ਕੀ 



ਰੋ ਰਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੬੩੯੨) ____ਸੋਟ੨। ਅੰਧ ੩੫” 
ਪਿਤਾ ਨਿਠੁਰਾ ਸ਼ਰਾਦਨਿ ਹਿਤ ਬਰੈਖਾਇ ਅਘਾਵਹਿ ਆਮਿਖ ਸੋਈ। ਹਮ 
ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖਤਿ ਬਹੁ ਹੋਈ” ॥੩੫॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਯੋ ਕਠੋਰ । ਗਯੋ 
ਗੁਲਾਬ ਰਾਇਕੀ ਓਰ। ਘਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਉਰ ਮਹਿ 
ਖਰ'ਜਿਮ ਅਨੀ” ਧਸਾਈ॥੩੬॥ਬਾਕ ਬਾਨਤੇ ਬੀਧਨ ਹੋਵਾ! ਬਹ ਬਯਾਂਕ- 
ਲਤਾ ਰਿਦਾ ਪਰੋਵਾ। ਖਾਇ ਨ ਜਾਇ ਹਟਜੋ ਨਹਿੰ ਜਾਇ। ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ %- 
ਤਿਸ਼ੈ ਅਕੁਲਾਇ॥੩੭॥ ਕਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਿ ਗਯੋ। ਸਪਤ ਸਹਤ ਸੁ 
ਦ੍ਰਬਚ ਕਹਜੋ। “ਅਪਰ ਪੁੱਤ ਅਰੁ ਮੋਹਿ ਸਮੇਤ । ਨਹਿਂ ਕਿਸਹੂੰ ਕੋ ਪਿਖਹਿੰ 
ਨਿਕੋਤ॥੩੮॥ ਕਰਤਿ ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਯਹਿ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਤੁ ਦੁਖ 
ਤੇ ਲਹੀਯਹਿ।ਇਮ ਕਹਿ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਬਿ ਲੌ 
ਨਿਯਰਾਂਏ॥੩੯॥ਸੁਤ ਕੇ ਸਹਤ" ਭਯੋ ਪਰਲੋਕ । ਪੀਛੇ ਵਧੋ ਅਧਿਕ ਹੀ 
ਸ਼ੋਕ । ਸਭਿ ਕੋ ਅੱਤ ਭਯੋ ਇਹ ਭਾਂਤੀ ।ਡਿਸ ਕੋ ਰਹਜੋ ਨ ਕੋ ਪਸ਼ਚਾਤੀ 
॥੪੦॥ਬਹੁਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ ਦਾਰਾ । ਬੈਠਨ ਕੀ ਹੋਇਸਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 1. 
ਜੋ ਨਰ ਪੰਜ ਉਪਾਇਨ'ਲਯਾਵੈਂ।ਮਿਸਤਕ ਟੇਕਹਿੰ ਤਿਹ ਅਰਪਾਵੈਂ॥੪੧॥ 
-ਜਬਹਿ ਬ੍ਰਿਧਾ ਬਯ ਬਹੁ ਤਨ ਹੋਈ । ਚਿਤਹਿ ਥਿਰਹਿ ਪਾਛੇ ਅਥਿ ਕੋਈ । 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲ ਬ੍ਧਿਕ" ਹੇਰਾ । ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੋਰਾ ॥. 
੪੨ ॥ ਨਿਜ ਉਛੈਗ ਸੋ ਪਾਵਨ ਕੀਨਿ੬। ਆਪ ਪੁਲੋਕ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਿ। 
ਸਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਯੋ ਤਿਸ ਪਾਛੇ । ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿ ਬਿਦਤਜੋ ਆਛੇ 
॥੪੩॥ ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਨ ਪੁੱਤ ਜਗ ਭਏ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਜਬਿ ਹੂੰ ਨਿਯਰਏ ! 
ਜੋਸ਼ਟ ਸੁਤ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਿਰਯੋ । ਕੇਤਿਕ ਬਰਖਨ ਪੂਜਨ ਕਰਯੋ ॥ 
੪੪।। ਜਬਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਹਇਿ ਗਯੋ । ਗਾਦੀ ਪਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਥਯੋ। 
ਸਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰ ਸੁਤ ਦੂਜਾ । ਬਹੁਤ ਬਨਖ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਪੂਜਾ ॥ ੪੫॥ 
ਤਿਨ ਕੌ ਤੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਬਿ ਭਯੋਤ੍ਰਤੀ । ਦਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਦ ਲਯੋ”। ਅਬਿ 
ਬੈਠਤਿ ਹੈ ਗਾਦੀ ਊਪਰ । ਬਿਦਤ ਅਹੈ ਜਾਨਹਿੰ ਬਹੁ ਗੂਪਰ।੪੬॥ ਸੋਢੀ 
ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਜੈਈ।ਸ਼ਯਾਮ ਇਿੰਘ ਕੋ ਕਲ ਸਭਿ ੩ਈ। ਗਾਦੀ ਬਿਰੇ 
ਭਨੋ ਸੈਂ' ਸੋਈ । ਅਪਰ' ਸਿੰਘ ਜਾਨੰ' ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੪੭ ॥' ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁੜ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ੍ਰਿੱਝ ਥੇ ਉਤੇਰਐਨ' ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਾਦੀ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈਨਾਮਪੰਚਤ੍ਰਿੰਸਤੀਅੰ]॥੩੫॥ 

2੭) `ਦ੮ 
ਕਠੋਰ (ਨੇ (ਲੇ ਨੇ ਵਾਲੇ) =ਖਰ ਪਖ 1= ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ । ੩ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਦੇਥਟ! ਨਾਲ ਵਿੱਹਿ। ਆ ਰਿਆ । ਬਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ੧੩ 
ਸ੭ -ਦਲੇ& ਸਿੰਘ, 3ਧ'ਸਿੰਘ, ਫ ਨਿੱਘ, ੩ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਰਲੌਕ ਗਨ _ਸਮੇ' ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸੇ। ਪੁਲ 
ਗ੍ਧਾਉਣ ਵਾਲਾ,ਭਾਵ ਸ਼ਾ ' ਸੰਘ ਵਾ ੯ਤ॥ ੬ਭਾਵ £ਤਰ ਬਣ'ਕੇ ਅਪਣੀ ਬ। ਬਾਪਿਆ। ₹ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗ੨' ਭਿਜ ੪੦ ਸਿੰਘ 
?' ੯੩ ਟਿਕਾ ਫਾਮਠਝਾਇਟਣੈ ਨਿੰਘ ਦੋਏ ਡੇ ਹਟ ਜਗਛਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਹਨ-।' 



ਨ 0੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੯੩) ____ਮੈਨ੨। ਅੱਸੂ ੩੬. 
੩੬. [ਸੰਤਮ ਮੰਗਲ]। _ 

੧. “ਕਵਿ-£ਕੇਭ' ਮਿਟ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
.ੋਹਰਾ ॥ ਸਾਰਸੁਤੀ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਰ ਭਈ ਸਹਾਇ ਅਪਾਰ । 

ਪਾਰਦ ਬਰਨੀ ਪਾਰਢਾ ਗ੍ਰਿੰਬ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪਾਰਿ ॥ ੧ ॥ 
[ ਪਰ=ਉੱਤੇ, ਦੀ । ਅਪਾਰ=ਪਾਰ ਰਹਿਤ; ਬਹੁਤ, ਅਸਿੱਤ । ] 
/ ਪਾਰਦ ਬਰਨੀ=ਪਾਰੇ ਦੇ ਰੌਗ ਵਰਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਚੇ ਵਾਂਛੁ ਸੁਫੇਂਦ | . 

ਤੇ ਲੂਸ ਲੁਸ ਕਰਨ ਹਾਣੀ ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ । ਕੰ ਨ 
। ਪਾਰਦਾ=ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਰਨਹਾਰ । ਭਾਵ ਰ੍ਰੰਥ ਨਿਰਵਿਘਨ | 
1 ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ । ਸਿੰਧੁ=ਸੰਦਰ । 

ਅਰਥੋ-ਪਾਵੇ ਦੇ ਟੈਗ ਵਰਗੀ .ਚਿੱਟੀ) ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਰਸ੍ਹਤੀ ਰੌ੍ਥ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਨੰ1ਸ੪, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨੀ। ਹਰਨੀ ਸੁਤ ਸਮ ਆਂਖਨਿ 
ਬਰਨੀ । ਬਰਨੀ.ਬੱਕ ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਧਰਨੀ । ਧਰਨੀ ਬੁਧਿ ਕੀ ਬਯ ਤਨ 
ਤਰੁਨੀ”ਂ ॥ ੨॥ 

[ ਕਰਨੀ=ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ਹਰਨੀ=ਦੂਰ ਕਰਨ _ਵਾਲੀ । (ਐ) ਮ੍ਰਿਗੀ । । ਪੂ: 
੨ ਬਰਨ=ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਬਿੱਮਣੀਆਂ, ̀ਭਵਾਂ, (ਏ) ਰੈਗਤ । 
1 ਬੱਕ=ਟੇਢੀਆਂ । ਤਜੁਨੀ=ਜਵਾਨ 1 

ਅਰਬ-ਨਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰੀ, ਦੁਖ ਦਰਿੱਦ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀਆਂ) ਟੇਢੀਆੰ ਭਵਾਂ 
ਬੜੀ ਹੀ ਛਬੀਯਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, (ਜੋ) ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ 
ਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਤਰਨੀ ਬਿਘਨ ਸਿੰਧ ਜਿਹਸ਼ਰਨੀ। ਸਰ ਨੀਰਜ ਦੁਤਿ ਦ੍ਿਗਿ ਆਦਰਨੀ । 
_ਦਰਨੀ ਦੋਖਨਿ ਦਾਸ ਉਧਰਨੀ । ਧਰਨੀ ਕਰੁਨਾ ਗੁਨੀਅਨਿ ਬਰਨੀ ॥੩॥ 

[ ਤਰਨੀ=ਵੇੜੀ । _ਸ਼ਰਨੀ=ਸ਼ਰਨ । _ਸਰ=ਵਰਗੀ । _ਨੀਰਜ=ਕਵਲ । । 
₹ ਆਦਰਨੀ=ਆਦਰਨ ਯੋਗ ।_(ਅ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਨ ਵਾਲੀ (ਭਾਵ ਰੈ 

ਕਵਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭ' ਨੂੰ) ਮਾਤ ਕਟਨ ਵਾਲੀ । 

ਅਐਰਥ-ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਘਨਾਂ ਦੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ) ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਦੀ 
ਸ਼ੋਭਾ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੀ (ਸੁਹਣੀ) ਤੇ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਗ ਹੈ। ਜੋ (ਸਾਹਿਤਜੇ ਦੇ) 

_ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਲੇ ਗਲ ਨੰ ਪਿੱਛੇ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ _ਰਾਸ ੧ ਅੰਸੂ ੧ ਅੰਕ ੬ 

ਵਿੱਚ “ਤਨ ਵੈ ਤਰਨੀ! ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਤਨ “-ਬਯ /- ਤਰੁਨੀ । 



ਸ਼ ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੨੯੪) ਐਨ ੨। ਅੰਹੂ ੩੬, 
ਦੂਖਣਾਂ ਦੀ ਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ (ਕਵੀ ਰੂਪ) ਦਸਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਵਲੀ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ) 
ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਪਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਘੋ-੨.( ਜਿਸ ਦ।) ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਤੀ ਕਵਲ ਵਰਗੀ ( ਦੁਤੀ ਨੂੰ)' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਬਰਨੀ ਕੁੰਦ ਇੰਦੂ ਆਭਰਨੀ । ਭਰਨੀ ਨਾਗ ਬਿਘਨ ਗਨ ਅਰਿਨੀ। 
ਅਰਿਨੀ ਕਰੇ ਅਨ ਦ ਉਸਰਲੀ । ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਰਿਨੀ# ।੪॥ _[ ਤੁੰਢ=ਵੰਬੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁਲ, ਮਰਤਬਾਨ ਦਾ ਫੂਲ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ) | ਕਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਭਾਵਨਾ | [ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕੀ> ਹਨ।(ਅ)ਚਾਂਦਨੀਦਾ ਫੁਲ,ਇਹਬੀ ਢਿੰਫਾਹੋਦਾ ਹੈ। | | ਆਭਰਨੀ=ਸ਼ੋਭ ਵਾਲੀ । (ਅ) ਗਹਿਣੇ ਵਤ ਬਾਰਨ ਵਾਲੀ । ਸਾ | ਭਰਨੀ=ਮੋਰਨੀ । ਗਾਰਫੂ ਮੰਤ੍ਰ ।[ ਮੋਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਰੜੂ | । ਮੰਟ ਬੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਸ ਝਾੜਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ, ਭਰਨੀ=ਮੋਰਨੀ, [ ̀ ੨ ਛਛੂੰਦਰ, ਗਾਦੁੜੀ ਮੰਤ੍ਰ ਆਦਿ] । ਰੇ ਦੇ 1 ਅਰਿਨੀ=[ ਅ . ਰਿਣੀ ] ਕਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪਦਾਰਥ ਵਲੋ 2ੰਗ 
- 
ਇ | | 

| | 

੫? 

ਗੜ 
ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈ! ਨੇ ਇਸ ਦੁਖ 

___ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਕਰ੍ਕੇ “ਅਰਿਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ! ਖਾਸ ਮਹਿੰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਥਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ 
ਰਚਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਵਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਿਣੀ । [ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ ਉਸਰਨੀ=ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ । ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ । ] 

ਅਰਬੋ-੧. ਕੁੰਦ ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗੇ ਦੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ( ਭਵ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੀ, ਤੇ ) ਚੈਦਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਸੱਪਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮੂਹ ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ( ਵਤ ) ਸ਼ੱਤ ਹੈ। 
ਅਰਿਣੀ ਕਰਕੇ ਆਟਂਦ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ( ਆਪਣੇ ) ਸ਼ਰਣ ਪਿਆਂ ਦੇ ( ਸਰੇ ) ਕਲੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ  . ਰ ਰ੍ 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਕੁੰਦ (ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ) ਵਾਲੀ, ( ਤੇ) ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ( ਨੂੰ ) ਗਹਿਣੇ 
(ਵਤ) ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ । 

੨. ਕਥਾ ਮੰਗਲ। 
_ਹਰੀ ਸਿਮਰਿ ਕਥ ਪੂਰਨ ' ਕਰੀ । ਕਰੀ ਕਲੁਖ ਕੋ ਬਾਘਨਿ ਖਰੀ । ਖਰੀ ਭਈ ਜਿਮ ਮੁਕਤਾ ਲਰੀ । ਲਰੀ ਕੁਮਤਿ ਸੋ ਤੂਰਨ ਹਰੀ ॥੫॥ 

[ ਹਰੀ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਕਰੀ ਕਲੁਖ=ਪਾਪ ਟੂਪ ਹਥਨੀ । ] [ਖਰੀ=ਚੈਗੀ । ਠੀਕ । ਸੱਚਮੁਚ । ਖਰੀ ਭਈ=ਖੜੀ ਹੋਈ, ਤਿਆਰ । “ਅੰਕ ਕ ਤੋਂ ੪ ਤਕ ਤਿੰਨੇ ਛੈਦ ਸਿੰਘਾਵਿਲੋਕਨ ਚਾਲ ਵਿਚ ਇਕੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇਹਨ। 

੩ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੯੫) ਐਨ ੨।ਅੰਸੂ ੩੬, 

੧ ਹੋਈ । (ਅ) ਸੁੱਚੀ । ਲਰੀ=ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ । ? 

ਰਹ (੭) ਕਤਾਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਲੜੀ;.ਮਾਲਾ । ] 

._ ਅਰਬ-ਪਾਪ ( ਫੂਪੀ ) ਹਬਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ( ਹੋਕੇ ਢੁਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ) ਕਥਾ ਮੈੰ 

`ਵਾਹਿਗੁਟੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ (ਸਿਮਰ) ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਇਹ ਕਬਾ) ਮੋਤੀਆੰ ਦੀ (ਟੁੱਚੀ) 

ਲੜੀ ਵਾਂਡੂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਬੀ) ੨ ਰਬੁੱਧੀ (ਮੇਦੇ ਨਾਲ) 

ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ (ਮੈਂ) ਤਤਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-(ਹੁਣ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ (ਦਿ੍ਤ੍ਹਉਣ ਵਾਲੀ) ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ; 

(ਇਹ) ਪਾਪਾਂ ਤੂਪੀ ਹਬਨੀ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਸ਼ੇਰਨੀ (ਟਕੇ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ) (ਤੇ ਪੁਨਾ ਟੂਪੀ ਨੂੰਦਰ 

ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ) ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਲੜੀ ( ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ) ਜੋ 

ਕੁਮਤੀਆਂ ਦੀ (ਸਾਰੀ) ਸ੍ਰੈਣੀ ਨੂੰ ਬਣਪਣ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ-ਮੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ 

ਲਿਈ ਹੈ । ਇਕ ਤਾੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੇਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਸੀ 

ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਘਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ 

ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਦਾ ਸਾੰ ! 
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਵੁ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨਗਾੰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਹ 

ਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬੁੱਧੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਠੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ 

ਪਰਖ ਵਿਚ ਆਏ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਦੁਰਬੁੱਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਸਹ ਜਦ ਕਦੇ ਮੇਰੇ 
੩ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਪਾੈ ੜੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਵਿਚ 

ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ-ਇਹ ਨਿਰੀ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ 

ਨਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ £ੰਨ ਮਈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਬਾ 

ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਪਦਾਰਬ ਪਰਮਾਰਥਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ,ਤੇ ਦ੍ਰੱਧੀਆਂ 

ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਝੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

੩, ਇਸ੍ਰ ਗੁਰੂ-ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ=ਮੰਗਠ । 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਜਗ! ਭਗਤ ਉਦਾਰ । 

ਦਾਚੁਨੇ ਦੁਖ ਤੋ ਕੀਨਿ ਉਧਾਰ । ਧਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰੇ ਸੁ ਘਾਰ ॥ ੬॥ 

#ਗੂਣੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 

ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੋ ਸਗੋਂ ਪਾਰਬੁਹਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਵੀਂ ਜੀ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । 7 ਪਾ--ਜਨ। 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੩੯੬) ਐਨ ੨। ਸੱਸ ੩੬. 
ਅਰਥੋ-(ਸਾਰੇ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 

ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ (ਅਤਿ) ਉਦਾਰ (ਹੋਏ) ਹਨ” । ਭਸਾਨਕ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ (ਜ਼ਗਤ ਦਾ ਆਪ ਨੇ 
ਹੀ) ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ; (ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ) ਸਿੱਖੀ ਬਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਭਵਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ । _ 

ਓਂ, ਇਸ੍ਰ ਗੁਰੂੂ-ਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ-)”ਗੁਲੁ 
ਸ਼ਰਯਾ ॥ ਧਾਰਿ ਅਪੁਰਬ ਪੂਰਬ ਰੂਪ ਭਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਉਦਾਰਹਿ । 
ਦਾਰ ਕਿਧੌ' ਨਰ ਪੰਥ ਪਰੇ ਭਿਨ ਸੇ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਰਿ ਪਾਰਹਿ। 
ਪਾਰਤਿ ਹੈਂ ਗੁਨ, ਫਾਰਤਿ ਔਗੁਨ,ਗਕਾਨ ਸਿਖਾਰਤਿ ਬਾਕ ਬਿਚਾਰਹਿੰ । 
ਚਾਰਹੁੰ ਬੇਦ ਉਚਾਰਹਿ ਸਾਰਹਿ, ਬੈਦਤਿ ਹੋਂ ਅਬਿ ਮੋ: ਉਧਾਰਹਿੰ॥੭॥ 

1 ਅਪੂਰਬ=ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਅਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅਚਰਜ, ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ । _] 
| ਪੂਰਕ=ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ । ਜਿਸ ! 
੨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । (ਅ) ਪਹਿਲ ਸ਼ਰੂਪ 

ਭਾਵ ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ । ਰਹ 
ਦਲ ਪਰਿ ਪਾਰਹਿ=ਪੈ ਗਏ ਪਾਰ । 1 

ਅਰਬ-੧, ਅਸਚਰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਣੂਪ ਧਾਰਕੇ ਉਦਾਰ ਜਹੋਤੀ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਹੋਏ । ੨, ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਥਵਾ ਪੁਰਸ਼ (ਜੋ ਵੀ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ (ਭਾਵ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ) 
ਵਿਚ ਆਏ, ਓਹ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਗਏ । ੩. ੪. (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨ 
ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, (ਜੇ ਕੋਈ ਉਠ ਦੇ। ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਚਾਰ 
ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਮੈਂ) ਹੁਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਮਸ- 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਏੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ / 

ਹੋਰ ਅਰਬ-੧. ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤਿ ਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ (ਲੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 
ਉਦਾਰ ਜੋਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ । ੪. ਜੋ ਕੁਛ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰ ਵੰਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਬਵਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਦ ਕੋਲੋਂ (ਚਾਦੂ=) ਮੂੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| । 

੫. ਇਲ੍ਹ ਗੁਰ੍ਹੇ=ਸ਼ ਗੁ; ਅੰਗਦ ੮ਵ ਜੀ ਦ=) ਗਲ। 
ਚਿਤ੍ਰਪਦਾ ਛੱਦ ॥ ਜਾਣਨ ਜੈਜਾਲ ਵਸੇ ਜੁ ਮਿਲੋ, ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਕਾ- ਰਨ ਜਾਲਿ । ਜਾਲਨਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕੀ ਦੇ 
"ਅਥਵਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ (ਬੜੇ) ਉਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 1ਵੇਈਂ ਦੇ ਸਾਰ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੪੨ ਅੰਕ ੩੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਰੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੯੭) ਸੋਨ ੨। ਅੱਸੂ ੩੬, 

ਜਪੁਮਾਲ। ਮਾਲਿਕ ਦੀਨ ਦ੍ਨੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬਦਨ ਤੇ ਕਰਿ ਦੇਤਿ ਨਿ- 
ਹਾਲ। ਹਾਲ ਭਲੋ ਪਰਲੋਕ ਤਿਨੈ, ਨਹਿ ਵੇਰ ਵਸੈ ਕਬਿਹੂੰ ਜਮਜਾਲ॥੮॥ 

ਜਾਲ=ਜਾਲ, ਫਾਹੀ । ਜੋਜਾਲ=ਬੈਬਟ, ਬਏੜੇ, ਪੁਆੜੇ, ਪ੍ਰਪੰਚ । 
% ਜਾਲਿ=ਸਾੜ ਦਿਤੇ । ਜਾਲਨਿ ਕੋ=ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । 

ਬਖਾਨਿ ਕੈ=ਕਹਿਕੇ । ਸਮਝਾ ਕੇ । 

ਅਰਥੋ-(ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ) ਜੇ ਜੇਹੜੇ (ਲੋਕੀਂ) ਜੋਜਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 
ਮਿਲੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆੰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (ਆਪ ਨੇ) ਢਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰਹੀ (ਆਪਣਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਬਾਕੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਜਪਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ 
(ਅਰਥਾਤ : ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ) । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ 
(ਦਾਤੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ (ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭੀ) ਨਿਹਾਲ 
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਂ ਪ੍ਰਲੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ (ਬਹੁਤ) ਚੈਗਾ ਹੂੰਢਾ ਹੈ 
(ਤੇ ਉਹ) ਮੁੜਕੇ ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕੱਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ । 

੬, ਇਸ ਗੁਫੂ-ਵ ਗੁਟੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ=ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ਰੋਯਾ ॥ ਮੋਹਿ ਰਿਦੈਂ ਬਸਿ ਕੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਨਾਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਇ 
ਮੋਹ ਨ । ਮੋਹਨ ਕੇ ਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ! ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮਨ 
ਮੋਹਨ ! ਹੋਹਿ ਨ ਲੋਭ ਕੋ ਲੋਭ ਕਬੈ, ਨਹਿ ਕਾਮ ਕੌ ਕਾਮ ਹੈਕਾਰ 
ਨ ਕ੍੍ਹ ਨ । ਕੋਹ ਸੀ ਓਣ ਸਦਾ ਨਿਜ ਦਾਸਨਿ ਵਾਨ ਕੋ ਦੀਨ ਕਰੇ 
ਨਿਰਮੋਹਨ ॥ ੯ ॥ 
ਲਨ ਕਹਤ ਦਹੀ | 
[ ਲੋ ਲੋਭ=ਪਦਾਰਥ । ਲੁਡਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ । [ਸੈ:: ਲੋਭਜ] 
ਲੋਭ=ਲਾਲਚ । ਕਾਮ ਕੋ ਕਾਮ=ਕਾਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮ 
ਨ _ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਤ ਨਾ ਰਹੇ । (ਅ) ਕਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹੇ। ॥ 
| ਕੋਹ=ਕੋਧ;. ਗੁੱਸਾ । ਕੋਹ=ਪਹਾੜ [ਫਾ:, ਕੋਹ] । | 
( ਦੀਨਿ=ਦੇਕੇ । (ਅ) ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਰ!ਬਾਂ ਨੂੰ 

ਅਰਯੋ-੨, ਹੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਇ ਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀਓ [ (ਚੇ) 
ਦਾਸਾੰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ! ੧. ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਿਨ 
ਵੱਸਕੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ (ਕਿ ਮੈਨੂੰ) ਮੋਹ ਨਾ ਉਪਜੇ । ਤੋ, ਨਾ ਹੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਕਦੇ ਉਪਜੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ (ਤੇ) 
ਨਾ (ਹੀ) ੜੋਧ ਰਹੇ । (ਆਪ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਓਫ ਹੋ ਤੇ 
(ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਨਿਰਮੋਹ ਕਰ ਵਿੰਦੇ ਹੋ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਜ। ___(੬੩੮੮ ) ਐਨ ੨ । ਅਸੂ ੩੬, 

੭: ਇਲ੍ਹ ਗੁਟੂ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਮ ਦਾਸ ਜੀ-ਨੰਗਲ । 
ਹਰਿਢਾਸ ਤਨੰ ਨੈ ਹਰਿਦਾਸ ਭਨੈ ਹਰਿ ਰੂਪ ਬਨੈ ਹਰਿਨੈਂ ਪੂਜਤਿ ਹੈ ਜਿਨ । 
ਹਰਿ ਦੋਸ਼ਨ ਦੈ ਸੁਖ ਦਾਸਨ ਕੋ ਉਰ ਮੋਹ ਤੇ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰ ਭਰੇ ਜਿਨ। 
ਬਰ ਦੇਤਿ ਜਿਨਹਿ ਬਰ ਮਾਨਵ ਸੇ ਬਰਬੈਡ ਭਏ ਜਮ ਰੂਪ ਪਿਥੈ ਜਿਨ । 
ਕਰਬੈਦ ਤਿਨੈ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ; ਕਰਤਾਰ _ਗੁਨਾਕਰ, _ਗਕਾਨ 
ਅਸੇਜਿਨ ॥ ੧੦॥ 

[ ਹਰਿਦਾਸ=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ । ਹਰਿਦਾਸ= ] 
| ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ । ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । 

ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ | 
“ਹਰਿਦਾਸ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । | | 

| ਹਰਿ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਨਿਰੈਕਾਰ । ਬਨੋ=ਫਬੈ ਹੋ, ਪ੍ਗਣੇ ੮। ] 
੧ ਹਰਿ=ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ਹਰਿ=ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । ਦੇ 
] ਬਰਬੈਡ=ਬਲਵਾਨ । (ਅ ਵਰ ਵਰਣ ਵਾਲੇ । ਭਾਵ ਐੱਗੋ' ਵਰ ਦਾਤੇ ਹੋ ] 
| ਗਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ਪਿਖੈ ਜਿਨ=ਨਹੀ` ਵੈਖਣਗੇ । । | 
| ਗਯਾਨ ਅਮੇ ਜਿਨ=ਗਯਾਨ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ।(ਅ)] 

ਗਯਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੈ ਹੋਏ। __ [ਫਾ:; ਆਮੈਖਤਨ, ਆਸੈਜ਼ੀਦਨ= | 
[ ਮਿਲਨਾ ਤੋਂ ਆਗੇਜ਼ਨ]। 1 

ਅਰਯੋ-(ਸਰ) ਹਰਿਦਾਸ ਦੇ ਜੀ ਸਪੁੱਤ੍੍ ( ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ) ਹਰੀ ਦੇ 
ਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ( ਅਰਥਾਤ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ_ ਪਰ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖਯ ) 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦਾ ਦੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ । (ਆਪ 
ਆਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼=ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਮੋਹ ਆਦਿ (ਪੰਜਾਂ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ੋਏ 
ਹਨ-ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲ੍ੇ਼ਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ( ਆਪਨੇ ) ਵਰ 
ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹ (ਐਸੇ ਮੈ) ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਫੂਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖਣਗੇ । (ਮੈਂ' ਵੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਟ ਪ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਅਮੇਣਵੇਂ'` ਗਜਾਨ ਵਾਲੇ (ਸ੍ਰੀ 

2. ੯੧੩੬ <੩--੨ ੫ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ) ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾੰ । 

੮ ਇਲ੍ਰ ਗੁਦ ਗੁ ਗੁੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ=ਮੰਗਲ। 

ਕਬਿੱਤ। ਅਰਜ਼ਨਿ ਸੁਨਿ ̀ ਜੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ! ਅਰਿ ਜਨ ਹਲਿ 
ਅਰਜਨ ਜਸ ਦੀਨਿਓ । ਕਵਿਤਾਂ ਪੁਪੂਰ ਮੇ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਭਰਪੂਰ ਨਿਜ, 
ਪੂਰਮੇ ਪਰੀ ਹੈ ਰ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਜਿ ਕੀਨਿਓ । ਕਥਾ ਗੁਨ ਸਰਵਰ, ਔਗੁਨ 
#੧੯੧੨ ਤੇ ੧੯੧੯ ਵਾਲੇ ਦੋਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ 'ਰਾਰੈਂ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ-“ਹਰਿ । 



ਸਰ ਰੁਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਮੂਰਜ । ( ੬੩੮੯ ) ਲੋਟ ੨। ਸ$ ੩੬. 

ਕੋ ਸਰ ਖਰ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਔਰ ਨਾ; ਸ਼ਰਨ ਯਾਂ ਤੇ ਲੀਨਿਓਂ । ਨਾਮ ਲਿਵ 

ਤਾਰ ਦੇ ਉਚਾਰ ਭਵ ਪਾਰ ਦੇ, ਪਤਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰਿ ਪਦ ਤਾਰਿਦੇ 
ਪ੍ਰਬੀਨਿਓ ॥ ੧੧॥ 
[ ਅਰਜ਼ਨਿ=ਬੇਨਤੀਆਂ (ਆਂ; ਅਰਜ਼] । ਅਰਜਨ=ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ । 
| ਅਰਿ ਜਨ=ਵੈਰੀ ਲੋਕ; ਕਾਮ ਕੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੈਕਾਰ । 
[ ਅਰਜਨ=ਉੱਜਲ । ਪਰ ਦੂਰ=(ਨੋ ਰਸਾਂ ਅਲੈਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ! 1 

ਧਰੀ ਪੂਰਣ । ਭਰਪੂਰ=ਸੈਪੂਰਣ । 
। ਪੂਰ ਮੈਂ ਪਰੀ ਹੈ=ਮੇਰੀ (ਘਾਲ) ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 
[ ਨਾਮ ਲਿਵਤਾਰ ਦੇ=ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿਓ । 

ਪੜਾਰ=ਪਤਾਲ, ਭਾਵ ਨਰਕ 1 ਪਦ 'ਤਾਰ= ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ) ਤਾਰ 

[ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਦ, ਮੁਕਤੀ ਪਦ । ] 

ਅਰਬ੩- ਹੇ ਸ੍ਰੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀਓ !) ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੁਣੋਂ:--ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ) ਵੈਰੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ( ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ) ਉੱਜਲ ਜਸ 
(ਮੋਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ( ਕਿਵੇ” ? ਅਗੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ) ਆਪਣਾ 

ਭਰਪੂਰ (=ਨੈਪੂਰਨ। ਚਰਿੱਤ੍, ਨੌ ਰਸਾਂ ਤੇ ਅਠੀਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਫ਼ ) ਪਰੀ ਪੁਰਣ 
ਕਵਿਤਾ ,ਵਿਚ ਮੈਂ` ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਉਚਰਵਾਕੇ) ਗ੍ਰੌਥ ਪੂਰਨ ਜੋ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ( । ਇਸ 

ਵਿਚ) ਮੇਰੀ (ਘਾਲ) ਪੁਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । (ਇਹ) ਕਬਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ 

ਨੂ ਵਿੱਖਾ ਤੀਰ ਹੈ ,ਕਿਉੱਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈ” (ਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ ਹੈ (ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨ੍ਯ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ₹) ਪਬੀਨ : (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 0 ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 
ਦਿਓ (ਜਿਸ ਦੇ ਦੇ) ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜੇਹੜਾ) ਨਰਕਾੰ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-੪. ਹੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰਕੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦ ਦਿਓ (ਤੇ 
ਕੇਵਲ) ਉੱਚਾਰਨ (ਮਾਤ੍_ ਨਾਲ) ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ । 

੯. ਇਸ ਗੁਰੁ-ਸ ਹੁਫੂ ਹਰ ਰੋਝਿੰਦ ਜੀ-ਮੰਗਲ। 
ਸ਼ਰਯਾ॥ ਸਾਰਗ ਪੈ ਕਬਿ ਸਾਰਗ ਧੈ ਚਵਿ; ਸਾਰੇਗੱ” ਸ਼ੱਤ੍ਨਿਕੋ ਬਲਿ 
ਗ਼ਾਰੈਰ” । ਸਾਰੇਗ“ ਜਜੋਂ ਜਗ ਮੈਂ ਕੁਲ ਸਾਰਗ“, ਸਾਰੈਗੇਂ” _ਗੜਾਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿ ਸਾਰੈਗ” । ਸਾਰੈਗ ਦਾਸਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਰਗ ਸਾਰੇਗ”' 
ਦੋਸ਼ਨਿ ਕੌ ਸਮ ਸਾਰੈਗ”। ਸਾਰੰਗ“ ਪਾਨਿ ਭਯੋ ਨਰ ਸਾਰਗ" 
ਸਾਰੇਗ/“ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਰੇਗ'' । ੧੨੩ । 

ਤਸਕਰ ਅਰ ਆ 

ਤਤ ਬਦ 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸਰਜ । (੬੪੦੦) ` ਐਨ ੨। ਸੂ ੩੬, 

ਸਾਰੰਗ ="ਹਾਥੀ, “ਘੋੜਾ, ਹਰਨ, ਸ਼ੋਰ, “ਕਮਲ, <£ਰਜ, 
“ਦੀਵਾ; “ਅਗਨੀ, ੯ਚਤ੍ਰਿਕ, "ਬੱਦਲ, "ਸਰਪ, "“ਰਾਰਣ, 

2. [ "ਤਜਨੁਖ, (ਸਾਰੈਰ ਪਾਨਿ=ਧਨੁਖ ਧਾਰੀ), "ਈਸ਼ਰ, "ਉਹੋ 
011 1 ੭ ੫ [ ਰੋਗ; (ਸਾਂ ਰੋਗ!; "$ਸਾਰੇਗ, ਚਾਨਣਾ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋਤਿ । ] 

ਅਰਥਬ-(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ) ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਘੌੜੇ 
ਪਰ; (ਹਰਿ ਹਾਲ। ਹਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਤ੍ਰਆਂ ਤੇ ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹਨ । _ (ਪਰ ਮਿੱ:! 
ਲਈ ਆਪ) ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਆਈਂ ਹਨ, (ਅਰ ਸਿੱਖਾਂ _ਪ੍ਤੀ) 
ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨੇ ਵਾਲ (ਐਉੱ ਹਨ ਜਿਵੇ) ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਅਗਨੀ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ) । 
ਦਾਸਾੰ ਨੂੰ _ਐਉ ਪਿਆਰੇ ਹਨ (ਕਿ ਜਿਵੇਂ) ਚਾਤਿ੍ਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਹੈ; ਪਾਪਾਂ 
ਲਈ (ਐਉੱ ਹਨ ਜਿਵੇਂ) ਸਰਪ ਲਈ ਗਰੁੜ । (ਗੱਲ ਕੀਹ. ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹਨ ਈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਰ ਬਣਕੇ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ, (ਪਰੇ 
ਫੇਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਟੂਪ ਧਾਰਕੇ ਬੀ) ਉਹੋ (ਇਲਾਹੀ) ਰੰਗ ਹੈ (ਓਹੋ) ਜੋਤ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ-ਸਾਰੰਗ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ੭੦ ਤੋਂ ਬੀ ਵਧੀਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂ ਯੇ 
ਅਰਬ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਤਾ ਭਿੰਨ ਫਿੰਨ ਰਹਿਕੇ ਕਈ ਅਰਥ ਲ? ਲੈ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ “ਖਿਆਲ ਦੀ ਲੜੀ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਛੋਦ ਵਿਚ ਹੈ ਓਹ ਸਾ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਲਵੀ' ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਟੂਕ ਵਿਚ ਸੱਠਾਂ ਦੇ ਆਨ 
ਮਾਨ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯੇ ਦੇ ਟੋਰ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਬ ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਖਿਆਲ ਦੀ ਲੜੀ! ਪਰਸਪਰ 
ਪ੍ਰਤਵੀਂ ਦਿੱਸ ਪਵੇ, ਜੈਂਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰ੍ਯੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭੀ ਹੈ । ਹਰ 
ਸਤਰ ਵਿਠੋਂ ਲਿੱਤਰੀ ਰਹੇ ਤਦ ਤਾਂ-'ਸਾਵੈਗ? ਪਦ ਦੇ ਬਹਤੇ ਅਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ-ਕਈ ਅਰਥ 
ਲਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਪਰ 
ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਹ ਅਰਥ “ਪਦਾੰ ਦੇ 
ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਕਾਰ” ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਢੇ'ਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 
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#ਸਾਰੋਗ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ, ਕਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬੀ 
ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਯਥਾ:- ਕੋਇਲ, ਬਾਜ਼; ਹੈਸ, ਮੋਰ, ਛਤਰ; ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣਾ, ਤਨ, ਭੋਰਾ, ਕਪੂਰ, 
ਲਵਾ ਪੰਖੀ; ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਣੀ, ਤੀਰ, ਪਪੀਹਾ, ਸ਼ਿਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਵੰਦਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, 
ਕੇਸ਼, ਚਮਕ, ਸ਼ੋਭਾ, ਇਸ, ਰਾਤ, ਵਿਨ, ਤਲਵਾਰ, ਕਬੂਤਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛੌਦੂ, 
ਮੋਤੀ, ਥਨ, ਹੱਥ, ਕਾਂ, ਨਛਤਰ-, ਮਮੋਲਾ, ਡੱਡੂ, ਹੱਠ, ਅਕਾਸ਼, ਪੰਡੀ, ਚਿੜਾਂ; ਕੱਪੜਾ, ਕਾਮੂੰ 
ਕੱਜਲ, ਬਿਯਲੀ, ਫੁੱਲ, ਇਕ ਰਾਗ, ਆਦਿ । ਫਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆੰ ਨੇ “ਸਾਰੰਗ” ਪਦ 
ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਏ ਹਨ, ਓਹ ਇਹ ਹਨ:-ਵੀਣਾਂ, ਮੋਤੀ, ਕੱਚ, ਸ਼ਬਦ, ਤੋਤਾ, ਬੱਜ੍ਹ, 
ਨਾਰੀਅਲ; ਕੇਸਰ, ਪਰਬਤ, ਗਟੁੜ, ਆਦਿ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੩੦੧) ____ ਐਨ ਕ। ਅੱਸੂ ੬, 

੧੦, ਇਹ ਗੁਰ੍ਹੋ=ਸ਼ ਗੁਰੂ ਘੰਰਰਾਇ ਜ-ਮੰਗਲ | 

ਭਵ ਪਾਵਕ ਸਿੰਧ ਅਗਾਧ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਸ਼ਰਨਾ ਸਰਨ'' ਤਰਨਾ ਤਰਨਾਂ । 
ਪਰ ਐਸ਼੍ਰਜ ਹੇਰਿ ਰਿਦੇ ਜਰਨਾ ਨਿਜ ਓਜ ਮਹਾਂ ਜਰਨਾਂ ਜਰਨਾਂ । 
ਹਰਿਰਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮ ਕੋਹਰਿ ਕੈ ਜਨ ਦੋਸ਼ ਕਰੇ ਹਰਨਾ ਹਰਨਾਂ । 
ਕਹਿਨਾ ਕਹਿਨਾ ਵੁਲਾੰ ਹਰੈ ਨ ਸੁਰੀਧਿ,ਗੁਰੂ ਕਰੁਨ' ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ॥੧੩॥ 

ਸ਼ਰਨਾ=ਸ਼ਰਨ । ਸਰਨ==ਸ਼ਰ - ਨਾ=ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਤਰਨਾ=ਤਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਹੈ । 
ਤਰਨਾ=ਤਰ _ਨਾ=ਤਰ ਨਹੀੰ ਸੱਕਣਾ । ਡਰਨਾ=ਸੜਨਾ ਹੈ । | 

ਜਰਨਾ=ਜਰ ਨਹੀ' ਸੌਂਕਣ' । ਜਰਨਾ=ਜਰ । ਨਾਂ=ਜੜ ! 

ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ । (ਅ) ਕਿਣਕਾ ਮਾਤ ਜ਼ਰਰਾ ਤੋਂ ! 
ਹਰਨਾ=ਹਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। _ਹਰਨਾ=ਹਰਨ, ਮਿਰਗ । _ਕਹਿਨਾ=ਕਹਿਣਾ; 

ਕਥਨੀ ਮਾਤ੍ਰ। _ਕਹਿਨਾ=ਡੌਰੇ ਦਾ ਜਾਲਾ । _ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ=ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ। _ ਕਰਨਾ=ਕਰਤੱਤ । _ਕਰਨਾ=ਮੈਰਤਰੇ ਕਿੰਬ, 
ਖ਼ੱਟੇ ਆਦਿ ਦਾ ਫੂਲ ਜੋ ਬੜ! ਉਦਰ ਤੇ ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਲ਼ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਅਰਥੋ-ਸੈਸਾਰ (ਇਕ ਮਾਨੋ) ਅਗਨੀ ਦਾ ਅਗਾਧ ਸਾਗਰ ਹੈ, (ਇਥੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

(ਸ਼ੁਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰ ਨਾ=) ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਤਰ ਨਾ=) ਨਹੀਂ 
ਸੱਕਣਾ । ੨. (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪਰਾਏ ਹਰ ਨਵ ਇਹ 
ਸੜਨਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ (ਜਾਣਕੇ) ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰ ਨਾ=) ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ । ੩. (ਪਰ ਸੈਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ 
ਪ੍ਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਐਉਂ ਹਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ' ਸ਼ੇਰ ਹਰਨ 
8, _ਕਹਿਣਾ (ਕਥਨੀ ਮਾਤ ਜੋ ਕੁਛ) ਹੈ, ਨ ਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ (ਡੌਰੇ ਦੇ ਜਾਲੋ 
ਜੋ ਨਾਂ ਫੁਲ ਹੈ ਨਾਂ ਸੁਰੀਧੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ (ਕਰਤੱਤ ਜਾੰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ) ਗੁ 
ਨਾਲ (ਓਹਨਾਂ ਮੈਗਤਰੇ ਦੇ ਫੁਲਾਂ) ਸਮਾਨ (ਸਦਰ ਤੇ ਸੁਰੀਧਿਤ। ਹੈ । 

ਦੂਸਰਾ ਅਰਬ-੧, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ( ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੀ ) ਸ਼ਰਨ [ਕਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਨਾਂ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਧ ਮੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 
(ਐ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਓਹ ਇਉਂ ਤਰ ਗਏ ਜਿਵੇ' ਜਹਾਜ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁ 
ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ੨. ਜੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-)ਪਰਾਏ ਐਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ 
ਜੰਚਨਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਰਨਾ ਜੀਕੁਣ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤੁ ਹੈ । ਯਾ ਨਿਜ ਮਹਾਨ 
ਓਜ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਓ ਜਰ ਜਾਓ । 

“ਪ:-ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਬਲ । 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਕ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੬੪੦੨ ) ਸੋਲ ੨। ਲੀਹ ੩੬, 

ਬ. ਕਹਿਣਾਂ ਤਾਂ ਭੌਰੇ ਦੇ ਜਾਨੇਵਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ (ਕਹਿਟੇ ਨੂੰ) ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 
(ਜੋ) ਕਰਨੈ ਦੇ ਫੁਲ ਵਾਂਡੂ ਫੁਲ ਬੀ ਹੈ ਦੇ ਸੁਰੀਧੀ ਬੀ ! 

੧੧. ਇਸ ਗੁਟ੍ਹ=ਮ੍ੰ ਰੁਰੂ ਗੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ=ਮੰਗਲ । 
ਰੌਪਈ ॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਕਾਨਨ ਕਲਿ ਕੋ ਕਲ- 
ਮਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਬਿਸ਼ਨੁ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸਿਮਰਹੁ ਬੈਦਹੁ 
ਹ੍ਰੈ ਕਬਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨ॥੧੪॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਨਿ ਗੁਨਨ ਗਨ ਮਨਹੁ ਕ੍ਰਿਸਾਨ । ਬੈਧਨ 
ਬੈਸਨਿ ਬਿਪਨ ਕ੍ਰਿਸਾਨ । ਜਿਨ ਕੇ ਪੂਜਕ ਰੇਤ ਕ੍ਰਿਸਾਨ । ਸੋ ਸਰੂਪ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ॥ ੧੫ ॥ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾ=ਬਲਦੀ ਅਗਨੀ ( ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੧ ਅੰਜੂ ੧ ਅੰਕ ੧੫ ਦੇ 
ਪਦ ਅਰਬ) । ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ=ਅੱਠਵੇ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਨਾਮ । ਕਾਨਨ ਕਲਿ ਕੇ ਕੋਲਮਲ 
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਨ । ਬਿਸਨੁ=ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਜਾਪਕ ਹੋਵੇ । 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਅ) ਅਗਨੀ । (ਏ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ । 

ਹਰਿੜ੍ਸ਼ਨ=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾਂ । 
ਕਿਸ਼ ਨ=ਕਿਸ਼ਯ--ਨ=ਮਾੜੇ ਨ ਹੋਣਾ । ਹਨੀ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਣਾ । 
ਕ਼ਿਸ਼ਿਨਿ ਗੁਨਨਿ=ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੇ । (ਅਖ 
ਕਿਸਾਨ ਬੈਧਨ ਬੈਸਨਿ=ਬੈਧਨਾਂ ਰੂਪੀ 

==ਅਗਨੀ । 

ਕਰਦੇ ਹਨ:-“ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਜ ਕਰੇਤ ਕਿਸਾਨ” ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ 
ਅਗਨੀ ਉਪਲਖਤ ਦੇਉਂਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ 

__ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰੈਥ ਸਬੈਧੀ ਲੱਬਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਐਉਂ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:= 
“ਜਿਨਕੇ ਪੂਜਕ ਟੇਤ ਕ੍ਰਿਸਾਨਾਂ । 'ਕ੍ਰਿਸਾਨੁ ਰੇਤਸ ਨਾਮ “ਸ਼ਿਵ ਜੀ? 
ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਅਪਣੇ ਕੋਸ਼ 
ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਜੀ _ਦੇ _ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ _“ਜ੍ਸਾਨ ਰੇਡ ਪਦ 

=ਕਿਰਸਾਨ, ਰਾਹਕ । 
ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ । ਰ੍ 

“ਜਿਨਕੇ ਪੂਜਕ ਰੇਤ ਕ੍ਰਿਸਾਨ=ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ 

ਰਹ] 

%੧੯੧੨ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਕੈ? ਹੈ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਘਈ 
'ਲਿਖਭੀਆੰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠ “੬? ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗ਼ਲਤੀ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 
ਅਰਬ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਟਪਲਾ ਦੇਂਦੀ ਚਹੀ ਹੈ। __ ਰੇ 

7 ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਡਾਕਦਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਬ। 



ਐਨ ੨। ਲੰਸੂ ੩੬. ਸ੍ਰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੪੦੩ ) 

| ਦੇਂਦੇ ਹਨ ( ਵਰਗ : ਅੰਕ ੨੫ ) ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ । ਮੈਸਕ੍ਿਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਕ੍ਰਿਸਾਨੁ” ਨਾਮ 

ਜੇਮਾਰਸ ਦੇ ਰਖਕਕ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵੇਰ ਟਦ_ ਨਾਲ ਅਭੇਦ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ “ਕ੍ਿਸਾਨੁਰੇਤਸ਼' “=ਨਾਂਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ । ) 

ਅਰਬ- <, ੨,(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਨ ਨੂੰ ਬਲਦੀ 

ਅਗਨੀ ਵਤ(ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ)ਹਨ । ੩. (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਨਾਮ ਤੋ“ ਤੇ (ਐਤੂਰਜ ਵਾਲੋ) ਸਰੂਪ 

ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ (ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਨ ਆਪ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਰਬਾਤ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । 

੪.(ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸਿਮਰੀਏ ਤੇ ਏਦਨਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ॥ ੧੩ ॥ 

੧, (ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦੈ (ਰੱਖਜਾ ਵਾ_ਪਾਲਨ ਲਈ) 

ਕਿਰਸਾਨ ਵਤ ਹਨ । ੨. (= ਦਸਾਂ ਦੇ) ਬੈਧਨਾਂ ਰੂਪੀ ਝਾਂਸਾਂ ਦੇ ਬਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀ 

ਤੁੱਲ ਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ, ੩, ੪, (ਹਾੰ) ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਸਰੂਪ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਗਾਵ-ਕਵਿ ਜੀ ਬਨ ਨੂੰ- ਦਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦ੍ਿਸ਼੍ਾਂਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਦ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਤੇ ਪੈਕਿਸ਼ਾਨ” ਬੀ ਨਾਮ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੈ । 'ਵਿਸ਼ਨੂ” ਪਦ ਦਾ ਬੀ ਇਕ ਅਰਥ ਅਗਨੀ ਹੈ| 

ਇਸ ਕਠਾਖਜ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣ ਲਈ ਪਦ “ਬਿਸਨ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਏਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ 

ਐਸ਼੍ਰਜ ਤੇ ਵਿਝੂਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸ ਠੰਹੇ ਹਨ, ਅਖੀਰਲੀਂ 

ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਬ 

ਭਾਵ ਐਉੱ ਬੀ ਲਗਦਾਂ ਹੈ:- 
ਨਾਮ ਕਰਕੇ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਦ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ 

ਹੈ, ਦੂਪ ਕਰਣੇ ਹਰੀ (=ਵਿਸ਼ਨੂ) ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ 
ਪੂਰਾਂ ਨਾਮ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ; ਕਿਉਂਕਿ “ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਨਾਮ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਜਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਇ ਹਨ । ਇਸ ਛੋਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 

ਤੁਕ ਵਿਚ “ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ” ਪਦ ਅੱਛਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜ਼ਥਾਂ ਵਿਚ ਆਂ 

ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰ ਇਕੋ ਪਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਫਿਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕ ਵਿਚ “ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ । ਨਮ 

੧੧ ਇਸ ਗਢ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਊ ਗੋਲ । 

ਸਿਖ ਬਿਕਾਰ ਪਰਹਰਨ ਬਹਾਦਰ। ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਥਾਨ ਮਹਾਦਰ । 
ਹਿਯ ਤੇਂ ਸਿਮਰਤਿ ਜਤਕਤ ਹਾਦਰ । ਨਮੋ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ॥੧੬॥ 

#ਕਿਸ਼ਾਨ=ਅਗਨੀ - ਰੇਤਸੁ=ਬੀਰਜ=ਅਗਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਰਜ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੬੪੦੪) ਸੈਨ ੨ । ਅੰ ੩੬, 

ਮਹਾਦਰ=ਬੜਾ ਆਂਦਰ । । ਸਿਰ ' -ਆਦਰ[। 
ਹਾਦਰ=ਸੌੜੂਦ, ਪ੍ਰਾਣ [%; ਹਾਜ਼ਰ] । 

ਅਰਥ-((ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਵ ਬਹਾਦਰ ਜੀ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ (ਬੜੋ) 
ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਬੜਾ ਆਦਰ (ਪਾਈਦ ਹੈ) । 
ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਐਸੇ) ਸ੍ਰੀ (ਗੁਰੂ) 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ (ਮੇਰੀ) ਨਮ:ਕਾਰ ਹੈ, (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 

੧੩, ਇਲ੍ਹ 'ਗੁਰੂ=੧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ-) ਗਲ । 
ਸ੍ਰਯ=ਬਾਰੀ ਰਚੀ ਜਸ ਉੱ'ਜਲ ਕੀ ਬਿਕਸੇ ਜਿਮ ਫੂਲ ਸਦਾ ਸੁਖਬਾਰੀ । 
ਬਾਰੀ ਏ ਬਾਰੀ ਰਟੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਉਧਾਰਤਿ ਹੈਂ ਜਗ ਜੇ ਨਿਪਿ ਬਾਰੀ । 
ਬਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰ, ਪੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿ ਪੋ ਸ਼ਰਨੀ, ਕਰੀਏ ਨ ਅਬਾਰੀ । 
ਬਾਰੀ ਬਚਨ ਹਰੈ ਮਲ ਪਾਪਨ ਸ਼੍ਰਯਤਿ ਸਿੱਖ ਸਦਾਂ ਪਰਬਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ 
[ ਬਾਰੀ=ਬਗੀਚੀ । ਵਾੜੀ। _ 7 ਸੁਖਬਾਰੀ=ਸੁਖ ਵਾਲੀ । ਜਿ | 

_ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੋਵੇਂ । ਹਿੰਦੀ ਮੁਹਾਵੇ ਵਿਚ “ਸੁਖਵਾਰੀ? ਤੇ 'ਸੁਖਬਾਰੀ! | ̀ 
| “ਬੁਸ਼ “ਪ੍ਰਸੈਨ” ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । | 
! ਬਾਰੀ ਏ ਬਾਰੀ=ਬਾਰੈਬਾਰ । ਨਿਧਿਬਾਰੀ=ਨਿਧਿ _ਬਾਰੀ= | 

ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ । ਜਗ ਜੇ ਨਿਧਿਬਾਰੀ=ਜੇ $ 
ਮੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ । ਬਾਂਰੀ=ਵਾਰੀ,ਕੁਰਬਾਨ ! 

ਕਰੀਏ ਨ ਅਬਾਰੀ=ਭੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਵੇਰ ਨਾ ਕਰੋ । 
ਬਾਰੀ ਬਚੈਨ=ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਜਲ । (ਅ` ਈਸ਼੍ਰੀਯ ਵਾਕ [ਘ:: ਬਾਰੀ=ਰੱਬ]। 
ਪਰਬਾਰੀ=ਪਰਵਾਰਕੇ,ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ।(ਅ)ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਹੇਕੇ । ਵਾਰਨੇ ਜਾ ਜਾਕੇ । 

ਅਰਬੋ-੧. (ਸਾਹਿਬ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ) ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉੱਜਲ ਜਸ 
ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਡੂ ਪ੍ਰ ਫੇਲਤ ਹੈ । ੨. ਜਿਸ (ਸਾਹਿਥ ਕਲਗੀਧਰ 
ਜੀ) ਦਾ (ਪਰਮ ਪਾਵਨ) ਨਾਮ ਬਾਰੈਬਾਰ ਉਚਾਰਿਆਂ ਮ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋ (ਉਚਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਆਪ) ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ੩. (ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰ (ਸੈਂ) ਕੁਰਬਾਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ) ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, (ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ) ਦੇਰ ਨ ਕਰ 
(ਬਣ) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੈ ਧੈਜਾ, ਬ, (ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ) ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਾਪਾਂ 
(ਰੂਪੀ) ਮੈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਕ) ਸਦ 
ਸਿੱਖ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ-ਇਸ ਛੈਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ “ਉਧਾਰਤ ਹੈਂ? ਦੇ 'ਹੈਂ” ਪਦ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗੀ ਹੈ 
(੧੯੧੨ ਵਾਲੇ ਨੁਸ੩ ਵੱਚ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ! ਹੈ ਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਾਰਦੇ 
ਹਨ, ਜੇ 'ਹੈਂ? ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾਰਨ 



ਸੰ ਦਰ ਪ੍ਡੀਐ ਪੂਰਜ ੬8੦੫ ਸੌਲ ੨ । ਸੰ: ੩੬._ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਦਸ ਫ਼ੈਦ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਵੀ 

ਜੀ ਨੇ ਦਸੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

੧੪ ਇਸ ਗੁਣਹ=ਦ ੨੨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ--$-ਗੀਲ । 

= ਬਾਵਨ ਹ੍ਰੈ ਬਲ ਰਾਇ ਬੈਧ੧; ਬਲ ਬਾਲਿ ਬਧਜ੦ੁਨ ਭੋ ਨਰ ਸਿੰਘ । 

੯8 ਕੱਛਪ, ਸੱਛ, ਬਰਾਂਹ ਬਨੌਦਂ ਮਰ; ਰਾਖਸ਼ ਦੈਤ ਹੇ ਜਿਮ ਸਿੰਘ । 
੮੨੩ ੨੩. 

$,ਰਾਮ ਭਏ, ਦਿਜ ਰਾਮ ਭਏ, ਘਨਸਯਾਮ ਠਏ ਧਰ ਮੇਂ ਨਰ ਸਿੰਘ । 

&੩ ਕਲਿ ਮਹਿ ਗੁਰਨਾਨਕ ਰੂ ਦਸੇ ਤਨ ਬੋ ਟਰ! ਰੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ॥੧੮॥ 

ਬਾਵਨ ਹ੍ਰੇ=ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈਕੇ ! 'ਬਲਰਾਇ=ਬਲਿ ਰਾਜਾ; 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਹੇਕੇ ਛਨਿਨਆਂ । ਬਲ=ਬਲ ਵਾਲਾਂ । 

ਬਾਲਿ=ਬਾਲੀ । ਦੇ “ਬਲ ਬਾਲ" ਦਾ ਅਰਬ ਬਲ ਵਾਲ਼ਾ ਲਾਕੇ 

ਮੁਰਾਦ ਹਿਰਨਠੱਸਪ ਦੀ ਲਈਂਦੇ ਤਾੰ ਫ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਐੱਗੈ 

ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ, “ਪੁਨ ਭੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਲ 

ਬਾਲਿ ਨੂੰ ਝੱਧ ਕਰਣੋ ਮਗਕੋਂ ਨਵ? ਹੇਏ । 

ਜੇ=ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ । ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨਾੰ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ । | 

ਨਰਸਿੰਘ=ਨਰਮਿੰਘ ਅਵਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਦ ਦੀ ਵੱਖਜਾ ਜਿਸ ਨੈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ? 

ਕੱਛ੫, ਮੱਛ, ਬਰਾਹ=ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ੮ਨ ! 

ਰਾਮ=ਰਾਮਦੇਂਦ_ਜੀ । ਦਿਜਰਾਮ=ਪਰਸਰਾਮ । 

ਘਨਸ਼ਜਾਮ=ਗਿਸ਼ਨ ਜੀ । ਨਰਸਿੰਘ=ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕੂਪ । 

[ ਜੇ=ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ । (ਅ) ਉਹ । ਦਸੇ ਤਨ=ਭਾਵ ਦਸੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ । 1 

'ਅਰਬ-੧. (ਪਹਿਲੋਂ) ਬਾਵਨ ਹੇਕੇ ਬਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, (ਫੇਰ ਰਾਮ ਹੇਕ) ਬਲਵਾਨ 

ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਮਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ। ੨. ਕੱਛ ਮੱਛ (ਟੋਏ ਤੇ) ਵੈਰਾਹ 

ਅਫਤਾਰ ਹੋਕੇ ਮਿਗਾਂ ਰੂਪ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵਤ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ! 

੩. (ਹਾਂ) ਰਾਮਚੈਦਰ (ਰੂਪ) ੮ਏ, (ਫੇਰ) ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਪ ਵਿਚ 

ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ; ੪, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ 

ਦਸੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਛ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਤੇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਰ 

ਕਾਵ-ਜਿਵੇ' ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਫਿਚ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਹੋਝੇ ਹਨ ਦੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੁ ਰੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੂਪ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੈ “ਸਨ ਦਾ ਅਰਥ “ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ 

ਬਣੇਗ£-ਕਿ ਉਹੀ ਵਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜੁਗ ਵਿਚ ਦਸ ਦੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ ਹੋਏ 

%ਪਾ:-ਹਨੇ | 



ਪ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੬੪੦੬ ) ਐਲ ੨ । ਅੰਨ ੩੬, 
ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯਾ 
ਸਦਰਸ਼ੇਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਕਿ 
ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੧੦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੱਸ ਆਏ 
ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਏਹ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਯਥਾ:-/ਹਰਿ ਪੁਜਤ ਹੈ ਜਿਨ” । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 
ਅੰਕ ੧੫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ” ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ । ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਕੇ ਪਾਏ ਛੇ ₹ ਵੜੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: -“ਓਹੁ 
ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ” । ਦਿਸ ਛੈਦ ਦੀ ਗੈਠਤੀ ਵਿਚ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਨਹੀਂ” ਗਿਣੈਂ 
ਗਏ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਲਕੀ ਰਹਿ ਰ/ਏ ਹਨ । ੧, ਬਾਵਨ, ੨, ਰਾਮ, ੩, ਨਰਸਿੰਘ, ੪. ਕੱਛ, 
੫. ਮੱਛ, ੬, ਬਰਾਹ, ੭. (ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ) ਪਰਸਰਾਮ, ੮. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । “ਸੋ” ਪਦ ਜੇ ਦਸਾਂ 
ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਣਤੀ ਬੀ ਪੁਰੀ ਸੀ ਹੋਈ । ਢਿਰ ਰਾਮ 
ਦੋ ਵੇਰੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਬਾਲੀ ਦੇ ਬੱਧ ਵੇਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ “ਰਾਮ ਭਏ? ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਕ ਵੇਰੀ ਰਾਮ ਨਰਸਿੰਘ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਵੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ 
ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਮ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 
ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਮ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੈਦ ਦਾ. ਭਾਵ ਇਹੋ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿਵੇਂ ਹੈ । ਏਸੇ ਅੰ: ਦੇ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿ੩ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 
ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਐਉਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ 
ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਆਏ ਹਨ । 

[ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ] 
ਮੂਲ ਅਰਥ 

ਚੌਪਈ-- ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾ ਕਰਕੇ 
ਦਸਹੁੰ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਰੂਨਾ ਪਾਈ ।| ਹੱ) ਦਸਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣਾਈ 
ਦਸਹੁਂ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਬਾ ਬਨਾਈ । ਨੀ ਬਧ ਸੀ ਰਾ ਸਿ 
ਪਨਪੁਨ ਧਰ ਪਰ ਧਰਿਧਰਸਰ ਕੋ।। | ਦਿਲੀ ਪੇਮ ਨਾਲ (ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਚਿਬਾਂ ਨੂੰ) 
ਬੈਦਨ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿਉਰ ਕੋ ।੧੯। ! ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦ ਗੀ। 
ਪੁਰਬਾਰਧਿ ਉੱ ਤ੍ਰਾਰਧਿ ਦੋਇ ।! (ਪਹਿਲੋਂ) ਪੂਰਬਾਰਥ ਤੇ ਉਤ੍ਰਾਰਧ ਦੋਵੇਂ 
ਕਥਾ ਬਨ ਗਰ ਨਾਨਕ ਸੋਇ। ! (ਰਚੇ), ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਹਾਂ ਵਿਚ) ਗੁਟੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਬਰਨੀ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਰਾਸ਼ਿ ਅਗਾਰੀ । ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣ ਗਈ । ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਰਾਸਾਂ 

ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਲਗ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ।੨੦। _ਉ”?' ਐੱਗੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) 
ਖਟ ਰਿਤ ਜੁਗਤ" ਬਨੇ ਜੁਗ ਐਨ । ਰਤ ਬੀ ਹਤਰ ਰਚੀ) = ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਤੀ ਨਨ 6 (ਫਿਰ) ਛੇ ਛੇ ਟੁੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਐਨ ਬਣਾਏ, 

ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਘ 
ਯੁਕਤ, ਸਮੇਤ । “ਠੀਕ । 



ਸਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ਹ ੬੪੦੭੧ ੩ 
ਭਏ 

_ ਲੈਲ ੨। ਅੱਸੂ ੩੬, 

ਰਸ ਸਰਬ ਕੋ_ਬਾਈ ।|ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ (ਇਉਂ) ਵਰ 

ਪੂਰਨ ਮਤ ਥਾਂਈ ॥੨੧॥ | (ਨੋ) ਸਭ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਭ ਰੀਗਾ ਮੀ 
ਦਾ << 1 ਪੱ ਤੁਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਰੀ 

ਵੈਦ ਉਮੰਗ ਉਤੌਗ ਤਰੈਗਾ । ੯ ਡੀ ਆ ਹਦ ਉਸ 
ਕਰਾਮਾੜ ਜਰਿ ਕਹਾਂ । % 2,3 ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 
ਇਹ ਰੈਭੀਰਤ ਕਹਾਂ ।ਦ ਵਰਣਨ ਹੈ ਓਥੇ ਭਾ 

ਹੁ 1 ਧਾਰਤਿ ਮਹਾਂ ।੨੨।। ਕਥਾ) ਬੜੀ ਪਿਆ 

ਪਰ 
ਰਿ ੨ ਨ 

ਰਮ ਕੁਦਿਰ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਨਿਕਸੀ। ਰਿ 
ਕਿ ਕੁਇਰ ਰੂਪ (੬ ਕਪ 

ਗਿ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਗਾਨ । ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਕੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੇਅ3 

ਬਸਹਿੰਚਾਰਜਲਜੇਤੁ ਮਹਾਨ'॥੨
੩ ਰੀ ਵਿ) ਜੋਗ, ਵੈਰਾਗ, ਭਗਤੀ ਤੇ 

ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਾਰੇ” ਹੀ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਲ- 

ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਦਾਨ ਸ਼ਨਾਨ । ਵੀ 
ਧੈਰਜ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਨਿਰਮਾਨ ।' ਤਤ ਤਦ 
ਆਉ ਨਿਰਮੀਨ। ਪਲ ਦਲ. ਵਿ ਰਜਤ ਜਿ 

ਇਤ ਆਦਿ ੮ ਨ ਜੇਤੇ । ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਨ ਕਰ 
ਪੁਜਲਜੀਤਵਾਸ ਕਰਿੰਤੇਤੇ ।੨੪। | (੬੦) ਛੋਟੇ ਜਲ#ੰਤੁ ( 

ਤੋ ੨8 ਵਾਸ ਕਿ ਨ ਰਜਿ 

ਗੁਰ ਦਸਹੁੰ ਘਾਟ ਕੌ ਪਾਇ (ਫਿਰ) ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ (ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ 

ਪਾਵਨ ਭਏ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ। 4 ਪਦ (ਹਾ ਤੀਕ 
ਜਨ 

41 1 ਬ; ਤੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤ ਹੋ 
<< ਚੋਂ ਨੂ) ਪਾਕੇ 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇ ਆਦਿ ਕਲੋਬੁ | ਅਨ ੇ ਵਿ ਦਹਬਡਪਾਤਕਹਤੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ ॥੨੫॥|ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਾ ਕਲ 

ਗੁਰਸਿਖ ੧ ਧੂਪ ਕਥਾ ਨਠ ਕਰਕ ਹਾ 

ਗੁਰਸਿਖ ਜੋਗੀ ਮੁਨਿ ਰਿਖਿ ਭਾਰੀ।|3 22, 7 ਦੇ ਸਿੱਖ (ਜੋ) ਜੋਰੀ 
ਗੁਰ ਕਉ ਤਿਨ ਪਜਾਰੀ । ਸਕ (ਵਤ ਹਲ) ਇਟ 

ਪਠਨਸੁਨਨਿਸ਼ੁਭਅਰਥਵਿਚਾਰਨ।|ਮੁਣਨਾ ਤੇ ਸਰ ਹਾ 
ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਵਿਚਾਰ 

"ਵੇ ਵਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੂਵਾਂ ਚਾਰੁ "੨ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਫੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ੬ 
ਖਖ ਹਨ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਮੂਰਜ । _( ੬੩੦੮ ) __ਨੈਲ ੨ । ਜੱਸੂ'ਭ। ੬._ 

ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਗਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰੇ । ਕਰਨ (ਤੇ ੰਸ ਤੋ) ਥਰਨ (ਤਲ 8 

ਲਿਥੈਂ ਸੁਨੋ ਜਸ ਜਾਂਵਨ ਹਾਰੋ।।- ਸਿੱਖ ਸੈਗਤ ਤੇ ਗੁਦੁ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 

ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਰੋਰਾਂ ਕਉ ਪਾਇਿ।। 
ਭਏਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਫੁਪਸਮਾਇ॥੨੭ 1 
ਅਬਿ ਮੈਂ ਸਭਿ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰਿ। ` 

ਬਾਰੇਬਾਰ _ਨਿਹੋਰਿ ਨਿਹੋਰਿ । 
ਅਸਿ ਤਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸਿ ਜਾਂਢਿ। 
ਚਿਤਕੀਲ੍ਰਿਤੀਸਾਚਮਹਿੰਰਾਜ ।੨੮। 
ਲਹੋਂ ਦਰਸ ਗਰ ਦਿਹੁਇਮ ਬਰਕੇ। 
ਜਿਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਹੁਇ ਉਰਕੇਂ। 
ਜਨਮ ਮਰੇਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬੜੋਰਾਂ । 
ਬਹੁਰ ਨ ਜਗ ਮੈ ੮੧੬ ਕਬਿ ਫਰਾਂ 
।। ੨੯॥ 

ਜਿਨਹੂੰ ਗੁਰੰਨ ਲਾਖਹੁੰ 'ਨਸਤਾਰੇ। 
ਜੁਗ ਲੋਕ!ਨ ੧੪੫ ਦਲੋ ਉਦਾਰੇ। 
ਮਹ ਮੰਹੇ ਜ!ਹਮਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨ । 
ਛਪੀ ਨਹੀ ਜਭਿ ਲਖ/ਹ ਜਹਾਨ 
॥ ੩੦।1 

| ਪ੍ੰਮੀ; ਲਿਖਣ, ਸੁਨ ਤੇ ਜਸ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ 
ਗਰ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪ ਰੀਗ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਗੂਗਾੀ ਦੇ 
ਟਪ ਵਿਚ ਸਮਾਕੇ ਮੁਕੜ ਹੇ ਗਏ ਹਨ॥੨੭॥ 

ਹੁਣ ਮੈ ਸਾਰਿਆਂ ਔਂਗੇ ਹਥ ਜੋੜਕੇ 
ਬਾਰੈਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ( ਦੀ ਧਾਰ ) 
ਤੋ ਤਿੱਖੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਐਸੀ ( ਸਿੱਖੀ ) ਨੂੰ 
ਮੰਰਦਾ ਹਾਂ (ਤਾਂਕਿ) ਮੇਰੀ ਝ੍ਰਿਤੀ ਸੱਤ ( ਸਰੂਪ) 
(ਵਾਹਿਰੁ ਦੂ) ਵਿਚ ਰਹੇ ਯਾ ਜ਼ਚ ਜਾਵੇ | 

(ਤੇ) ਰੁ ਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ੫੧੫੩ ਹੋਵੇ, ਇਸ 
ਤਹਹਂ ਦਾ( ਮੈਨੂੰ ) ਵਰ ਦਿਓ; ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ 
ਦਾਂ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਰਿੰਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਆਵੇਂ, ਤੇ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ _ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ (ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ) 
ਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਫੇਰਾ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਪਵੇ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਨ 
ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਫੇਰ 
ਜਿਨ੍ਹ ਦੀ ) ਪਿ੍ਥਵੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ 
ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਚਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 
ਛਪੀ ਨਹੀ' (ਓਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ $ 
ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-) । 

ਕਥਿੱਤ॥ ਸਾਚ ਰੂਪ ਆਪਨੇ ਪਛਾਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਿ; ਕੂਰ ਤੇ ਅਹੈਤਾ 
ਤਾਤਕਾਲ ਬਿਨ ਸਾਵਈ' । ਬੇਤਨ ਬਤਾਇਕੈ ਅਚੇਤਨ ਕੌ ਤਯਾਗ ਕਰਿ 
ਸੂਖਮ ਸੁਮੱ 'ਤਿ ਤੇ ਅਲੱਖ ਕੋ ਲਖਾਵਈ' । ਆਨੰਦ ਬਿਲੈਦ ਕੇ ਉਦਧਿ 
ਮੈਂ ਸਮਾਇ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਉਧਾਰਿ, ਬੈਧ ਗਾਵੇ ਛੁਟਕਾਵਈ' । ਏਕ 
ਅਸ/ਤ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰਬਥਾ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਮੋ ਨਮੋ' ਗੁਰ ਉਰ ਠੀਕ 
ਠਹਿਰਾਵਈਂ । ੩੧ ॥ 

ਅਚਤਨ== ਚੰਤਨ ਨਾ 

ਅਲਖ=ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ | 
[ ਰੂਪ ਆਪਨੋ=ਲ੍ਰੈ ਸਰੂਪ, ਨਿਜ ਸ੍ਰਠੂਪ । 
1 ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਜੜ੍ਹ, ਅੱਗਮਾਨ । 
#ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ:-੧. ਪੜਨਾ=ਪੀਣਾ ਰੀਰ! ਜਲ ਦਾ । ੨. ਸੁਣਨਾ= 

`_ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਰੀਗ ਜਲ ਵਿਚ / ਤੋ, ਵਿਚਾਰਨਾ=ਸਿਰ ਤੇ ਰੀਗਾ ਜਲ ਧਾਰਨਾ। 



ਮਰ੧ ੧੪ <ਤਾਪ ਮਚਜ ( ੪੦੯ ) ਲੋਨ ੨ । ਅੰਨ ੬6. 

| ਜਾਵੈ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਅਸਤਿ=ਦੋ ਏੱਤ ਹੈ ! । ਇ 

% ਭਾਂਤਿ=ਜੇ ਚੇਤਨ ਹੈ। _ ਪ੍ਰ੍ਯ=ਜੇ ਆਨੰਦ ੍ਰਟੂਪ ਹੈ । 

| ਸਰਬਬਾਂ=ਸਭ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਥਾਂ,ਟਰ ਬਮੈ' ।_ ਉਰਠੀਕ ਠਹਿਰਾਵਈਂ= | 

[ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ! । 

ਅਚਬ-੧. ( ਐਸਾ ) ਉਪਨੰ ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ( ਜੀਵ ) ਆਪਣਾਂ ਸਤ> ਸਟੂਪ ਪਛਾਣੇ 

(ਲੈੱਦਾ ਹੈ), ਤੇ ਉਸ ਦੀ 'ਮੰਤਾ > ਅਨਤ (ਵਿਚ ਲਗਨ) ਤਾਤਕਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ । ੨. ਢੇਤਨ ਨੂੰ ਦੱਸਠੇ ਅਕੇ ਤਨ (ਜ;) ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਕੇ £ਖਮ ਦੇਧੀ ਕਰਕੇ 

ਅਲੱਖ (ਵਾਹਿਗੁਰ) ਨੂੰ ਲਖਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ । ੨, ਬੜੇ ਅਨੈਂਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾਕੇ 

ਜਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਛਰਦੇ ਹਨ ( ਸੈਸਾ, ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ) ਕਰੜੇ ਬੰਧਨ ਛੁਰਾ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ੩. ਇਕ ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਦੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਦੇ 

ਵਿਚ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾ ਜਿੱ“ਦੇ ਹਨ, (ਨ?) ਗੁਰੂ ( ਜੀ ਨੂੰ ! ਕਵੀ ਸੈਤੇਖ ਇੰਘ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੈਦਨਾਂ ਕਰਦ' ਹੈ ) । 

ਕਾਵ=ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤ, ਚੇਤਨ, ਆਨੈਦ ਦੀ ਅੰਦਰ 

ਲੱਖਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅਸਤਿ; ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਟਕੇ ਦਿੱਸ 

ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਾਵ 

ਦਿ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ “ਜੀਵ =ੱਤ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ; ਫਿਰ ਇਸ ਆਪੇ ਦਾ ਪਰਮਤੱਤ 

ਅਥਵਾ “ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ । _ਯਥਾ:-'"ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਪਰਾਤਮੁ 

ਚੀਨਹੁ ਗੁਰ ਸੈਂਗਤਿ ਇਹੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥” ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਵੇਦਾਂਤ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ” 

ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਯੋਥਾ--“ਜਗਿ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥ 

ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 

ਟੂੰਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਚਨਾ-ਉਹੀ ਪਿਛਲਾ ਭਾਵ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ; ਅਗਲੇ 

ਛੈਦ ਵਿਚ ਬੀ ਚਠ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਭੋਤ ਨ ਸਜਾਂਤੀ ਨ ਵਿਜਾਤੀ ਨ ਸੁਗਤਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਲਪਤਿ ਦੌਤ ਕੋ 

ਸਮੂਲ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । ਰੱਲੂ ਮੈਂ ਸਰਪ ਕੌ ਅਤਜੈਤਾ ਭਾਵ ਤੈਸੇ ਲਖਿ; 
ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਉਠਾਵਈ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਜਾਪ ਦੀਨਿ ਤੀਨ 

ਤਾਪ ਕੀਨ ਹੀਨ, ਸ਼੍ਵਠਿ ਮਨਨਿ ਨਿੱਧਜਾਸਨਿ ਲੌ ਧਕਾਵਈ । ਗੁਰੂ 

ਸ਼ਰਨਾਵਈ ਸੁ ਕਯੋਂ ਨ ਗਤਿ ਪਾਵਈ; ਭਗਤਿ ਜੋ ਕਮਾਵਈ ਕਲੋਸ਼ਨਿ 
ਮਿਫਾਵਈ ॥੩੨॥ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੬੪੧੦) ____ਐਲ ੨। ਅਸੂ ੩੬ 
ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ=ਇਕੋ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਫਰਕ । ਜਿਵੈ' ਇਕ ਖ੍ਰਿੱਛ ਦੂਸਰੇ ) 

ਬਰਿਛ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਅਰਬੀ | 
ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਫਰਕ । [ 

ਵਿਜਾਤੀ ਰੇਦ=ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਡਿੰਨ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ | 
ਪੱਥਰ ਦਾ ਫਰਕ । | 

ਸੁਗਤਿ ਟੈਦ=ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਵੇਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਕੋ | 
੨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ,ਕੰਨ ਨੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।[ਸੰਸ:,ਸ਼ੂਗਤਿ] [ 

ਸ਼ 
[ 
| 

| 
| 

। ਸਮੂਲ=ੜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ! ਅਤ5ੰਤਾ ਭਾਵ=ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾ 
| ਦੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ' ਟੱਸੀ ਸੱਪ ਕਦੇ ਬੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ, ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ 

ਅਤਤੀਤ' ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇਂ ਸੱਪ ਦਿੱਸਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਬੀ ਰੱਸੀ ਰੱਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਕਲੋਸ਼ਨਿ=ਯੋਗ ਨੇਂ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਹਨ:-ਅਵਿਦਯਾ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, 
ਦ੍ਰੈਖ, ਅਭਿਨਿਵੇਸ, ਇਨ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਿਣ ਜਾਣ ਤੇ (ਕੇਵਲ=) ਮੁਕਤੀ 
ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਪੂਰਨ 
ਮੁਕਤੀ ੨' ਹੈ । 

ਅਰਬੋ-(ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਦੋਂ) ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਦੈਤ ( ਅਵਿੱਦਯ, ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ 
ਸਮੇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ( ਇਹ ਅਟਭਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ) ਨਾਂ ਸਜਾਤੀ, 
ਨਾਂ ਵਿਜਾਤੀ, ਨਾਂ ਸੁਗਤਿ ਭੇਦ ( ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇ' ) 
ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ ਅਤਤੰਤਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ( ਤੱਤ ਸਰੂਪ ) 
ਲਖ ਲਓ (ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ) ਅਨੇਕਤਾ (ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ) ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ) ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ( ਜਿਸ ਨੇ 
ਸਾਡੇ) ਤ੍ਰੋਏ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕੀਤੇ (ਅਤੇ) ਸ਼੍ਵਨ ਮਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਨਿਧਜਾਸਨ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ (ਵਿਚ) ਲਗਾ ਦਿਤਾ". । (ਸੇ) ਗਰਾਂ ਦੀ (ਜੋ) ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ 
ਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ, ( ਨਿਸ਼ਚੇ ਜੋ ਆਂਪ ਦੀ ) ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ( ਆਪਣੇ ) ਸਾਰੇ 
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੇਗਾ । 

ਤੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋਉ, ਮੋ ਸੋ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਿਆਲ, 
ਦੁਖੀ ਮੋ ਸੋ ਨਾ ਅਲਾਈਏ । ਮੋ ਸੋ ਠਹੀ' ਕ੍ਰਿੱਤਘਣ, ਤੋਂ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ ਨਾਂਹਿ; ਸੋ ਸੋ ਨ ਅਨਾਬ, ਨਾਥ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਬਤਾਈਏ । ਔਗੁਨੀ ਨ ਮੋ ਸੋ ਕੋਉ, ਗੁਣਵਾਨ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਤ੫ ਬ੍ਰਭ ਮੋ ਮੈਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। ਕਵਿ ਆਇਓ ਹੈ ਸ਼ਰਨ, ਗਹੇ ਧਾਇਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, #€ਲੋ ਧਿਆਵਈ ਦਾ ਅਰਥ “ਨਿਧਜਾਸਨ ਤਕ ਧਿਆਓ ਬੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰੁੜ ੫, ਅੰਸੂ ੫੦, ਅੰਕ ੧੨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ , 



ਸਰ ਗੁਰ ਸੂਰਜ । (੬੪੧੧ ) ਐਨ ੨। ਸੰ ੩੬. 

ਨਿਜ ਹਾਥ ਦੈ ਬਚਾਈਏ ॥ ੩੩॥ 
(ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੧ ਅੰਕ ੨੭ 

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ) । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟੋ ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰ ਚਾਰਿ। 

ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੁਇ ਭਵ ਸਵਲ ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰਿ ਪਾਰਿ ॥ ੩੪॥ 
( ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ ਅਧਕਾਯ ੬੯ ਅੰਕ ੧ ) । 

[ਕੈਂੱਥਲ ਦੀ ਲੂਣ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੇਮਤ]। 
ਦੌਹਰਾ॥ ਸ਼ੂਨ ਸ਼ੂਨ' ਰਹ” ਆਤਮਾ” ਰਿ ਰਿ ਦਾ ਗਿ 

ਭ) ਪਛਾਣ ਲ ਜਦੋਂ) ਚੇ= ਦੇ ਮ 

ਇਤ ਵਿ 4 ਵੈਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਪੱਦਵ ਹੋਇਆ । 

`ਭਾ ਉਤਪਾਤ ਸੈਹਾਨ ॥ ੩੫ ॥ 
ਪਰੀ ਟੂਟ _ਕਪਿਥਲ ਵਿਖੇ _|ਕੇਂਖਲ ਵਿਖੇ ( ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ) 

ਮਿਲੋ __ ਜ਼ੋਰ ਬਫਪਾਰ ।|ਲੱਵ ਮਚ ਗਈ, (ਫਿਰ; ਚੋਰ ਤੇ ਧੜਵੀ ਬੀ 
ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਭਜ ਚਲ _| ਲੁਣਣ ਲਈ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ, (ਲੋਕ) ਸ਼ਹਿਰ 
ਤਜਿ ਪੁਰਿ ਸਭਿ ਇਕਬਾਰ॥੩੬॥ ਆ ਅਖ ਲੋਕੋ ਵਜ 

ਸਿੰਘ ਫਿਰੈਗੀ _ਗਹਿ ਲਏ ਫਿਰੈਗੀਐੰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਏ, ਉਹ=ਾਂ 
ਕੈਦ ਕਰੇ ਵਬੁ ਛੀਨ ।। ਦ ਧਨ ਧਮ ਖੋਹਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ 

ਸੇਤਨਿ_ਕੈ ਅਸਥਾਨ _ਭੀ _' ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬੀ_ ਕੁੱਟ _ਦਾ_'ਭਰ 
ਘਾ ਰਿ ੯ ਅੰਕ ਲੀਤਾ। ₹ਆਤਮਾ ੧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ੧ 

ਨ ਬੂਨ ਹ੍ਰੋਹ ਆਤਮਾ=੦੦੯੧=ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ੧੯੦੦ 
ਰਹ ਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ । ''ਚੇਤ੍ਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ! 

-=ਇਹ ਕਬਿੱਤ.ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਦਿ ਫਿਹ ਹ ਪਹਿਲੇ ਅਧਸਾਯ ਦੇ 
ਅੱਕ ੨੭ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ੧੯੧੯ ਬਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ੧੯੧੨ 
ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਇਕ ਸਵੱਯਾ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲ 
ਐਉਂ' ਹੈ:-ਤੋ ਸੇ ਨ ਨਾਥ, ਅਨਾਬ ਨ ਮੋ ਸਰਿ; ਤੋ ਸੋ ਨ ਦਾਨੀ ਨ ਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ । ਮੋ ਸੋ ਨ 

੍ ਟਨ, ਦਇਆਲ ਨ ਤੋ ਸਰ, ਮੋ ਸੋ ਅਗਗਨੀ, ਨ ਤੋ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ । ਮੋ ਸੇ ਨ ਪਤਿਤ, ਪਾਵਲ 
ਤੋ ਸ਼ਰ, ਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਨ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ । ਮੋਰੇ_ ਹੈਂ ਅਵਗੁਨ ਤੂੰ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਾੜ 
ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ? ॥ ੫੨੮ ॥ 1ਇਹ ਦੋਹਾ ਬੀ ੧੯੧੯ ਵਾਲੇ ਨੂਸਖੇ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ੧੯੧੨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ 'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪੂਰਬਾਰਧ ਅਥਕਾਯ ੬੯ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕ' ਹੈ । 



੪ ੮੪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੬੦੧੨) _ ਸੈਨ ੨। ਸੱਸੂ ੩੬ 

_ ਲੂਫਿ ਕੂਟਿ ਭੈ ਦੀਨਿਦ ॥੩੭॥|ਵੇ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟੇ । ਜਾ 
ਅਸ ਅਪਦਾ ਕੋ ਦਿਨਨਿ ਮਹਿ _!_, ਮੈਹੋ ਜੇਹੀ ਵਿਪਦਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸਤਿਗੁਰ__ਭਏ _ ਸਹਾਇ। ਤਿੰਤੂੰ (ਜੀ ਮੇਰੇ) ਸਹਾਈ ਹੋਏ, (ਮੋਗਾ) ਜੋ ਨ ਬੈਕੋ ਬਾਰ ਭੀ । ਵਾਲ ਬੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਲੀ | ਨੇ) ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ / 
ਦੇ ਦੇ ਹਾਥ ਬਚਾਇ॥੩੮॥' . ਰ੍ 

“ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਲੁਟ ਪੈਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕਵੀਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ 
ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈੱਥਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਭਗੜੂ ਦੇ 
ਨੈ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਅੰਤਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ । ਕੈਥਲ ਵਾਲੈ ਕਿੱਸੇ 
ਅੰਗ੍ਰੈਦਾਂ ਦੇ ਸਬ ਸਿਭਿਅਰੀ ਐਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ 
ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰੀਨਾ ਉਲਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤਦ ਰਾਜ ਅੰਗ੍ਰੋਜ਼ ਸਾਂਗ ਤੇ 
ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪਾਸ ਰ?ੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਸੇ' ਅਪੁੱਕਰ ਸੇ । 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਬਵ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਲੁੱਫ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਕਈ _ਖੇਦ 
ਪੁੱਜੇ। ਏਹ ਗੱਲ ਐੰਗੇਜ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਲਾਰਭ ਐਲਨਬਚੋ ਆਪਣੇ ਖਤ 
ਵਿੱਚ ਜੈ ਉਹ ੨੦ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੮੪੩ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਲ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਕੈਂਬਲ ਦੀ 
ਲੋੜਾਈ ਦਾਂ ਹਾਲ ਐਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- 

“ਸੁਰੱਖਸਤ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਕੈਂਬਲ, ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ੩੦ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ 

ਹੈ, ਦੀ ਰਜਾ ਜਛ਼ ਮੈਤਤ ਹੀਨ ਗੁਦਰ ਗਿਆਂ ਤਦ ਉਸਦੀ ਰਿਜਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 

ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਕੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉੱਸੋ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਖ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫਸਰ ਬੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ੩੦੦ 
ਆਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਦੈਕੈ ਕੈੱਥਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਜਿੱਸ ਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ 
ਦਾ ਦੱਕ ਸੀ ਕਬਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਰੀ' ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ 
ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ. ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ £ਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ _ਮਈ ਟੋਕ ( ੮੦੦੮੯ :੦੨੯੪੦੯੦) 
ਵਾਪਰੀਂ । ਰਯਾਸਤ ਦੀ ਫੌਜ ਕੈ'ਥਲ ਤੇ ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਝੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਢੁਸਤੇ 
ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਤਹ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੋ ਹਮਲੇ ਨ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਫੀਕਲ ਅਢਸਰ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੁਛ 
ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਕੇ ਪਸਪਾ ਹੇਕੇ ਕਰਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ 1 

“ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਸ? ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ _ਲਿਜਾਈ 
.ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਪੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਚੁਕ ਜਾਢੇ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ `ਨਾਲ 
ਕੈੱਥਲ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਤਹ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ (ਲਾਰਭ ਐਲਨਬਹੋ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਤੇ 

[ਬਾਗ ਟੂ੩ ਏਖੋ ਅਗਲੇ ਪੌਨੇ ਦੇ ਚੇਠ] 



:! ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਘ ਮੂਰਜ । (੬੪੧੩ ) ਲੋਲ ੨। ਸੱਸ ੩੬ __ 

ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਅਪਨ ਬਿਰਾਨ ਨਰ ਇੰ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਚਹੁ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 

ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਤਿਸ ਕਾਲ 3 
ਜੋਰੀ ਰੱਖਯਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੇ (ਆਪ) ਕਰ ਲਈ 

ਮਮ_ਰੱਛਾ _ਸਤਿਰਰ ਕਰੀ (੫੬0= 06 ਮਮ 
ਸਭ ਮਹਿ ਬਦੜ ਹਵਾਲ ।੩੯। 

ਸਾਵਨ ਮਹਿੰ ਇਸ ਗ੍ਰੌਥ ਕੀ" | (ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 

"ਬਾਵਣ ੧੯੦੦ ਬਿ: ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਮੁਕਾਇਆ । 
।ਪਿਛਲੋ ੯ਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ੩ਵੀ] 

ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੇ ਪਿਆਂ । (ਵਿਰ) ੧੪ ਤ੍ਰੀਕ” ਨੂੰ ੧੮੦੦ ਸਿਪਾਹੀ. 

ਬਾਨੇਸਰ ਕਾੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੧੬ ਤ੍ਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਬਲੋਂ ੮ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੈ ਪੁੱਜਣ ਤੇ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ੧੫ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂ ਥਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ੧੪ ਨੂੰ ਆ ਗਏ” (ਪਨ ੭ -੭੬ 

ਬਾਸਵਰਬ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਲਾਰਡ ਲਾਟੰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ (ਪੰਨਾ ੧੬੭) ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਂਥ ਲੁਣੀ 
ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੀਟੇਨਰਾਂ (ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੌਜ ਨੂੰ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ. 

ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਪਣੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੌਸ ਦੇ ਜੀਵਨ (ਪੰਨਾ ੪੩੨) 
ਉਰੇ ਲਿਖ ਹੈ ਕਿ (ਗਾ ਕੈੱਬਲ ਏ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਯੁਗ) ਮੁਲਯਮਾਂ ਨ-ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਾਲ 
ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਚਾਹੁਂਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ । ਕੈਂਥਲ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਚਕੇ 

1 

ਬੂ ਸਤ ਕੰਨੀ. ਕੀਹ ਕਿਨ? ਅਲੀ 8. ਨਨ ਲਗ` ਪਈ 
ਨੂੰ ਚੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਲ ਅੱਪੜੇ । ਇਸ ਨੇ ਲੁਟ ਅਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ 

ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਜੇ ਅਵਸਰ ਹੀ ਲੁੱਫਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗੀਗਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ਰੱਫ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਅਸੈਭਵ ਹੈ” । ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੰਸ ਨੇ ਇਕ 'ਅੰਗੇ਼ ਰਾ 

ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੈਨਿਆ ਸੀ । ਇਕ ਠੀਮਾ ਤੇ ਪੜ ਵਾਲਾ` ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਡਾ ਗਵਾਹ ਲਾਰੰਸ ਆਪ ਸੀ । ਉਹ ਅਫਸਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਇਆ । 

ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਮੁਅਤਬਿਰ ਕਾਰਕੂਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 
ਮਨਬਹਾਦਰ ਸੱਯਦ ਰੇਜਬ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸੀ ਸੌਕੇ ਤੇ ?ਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਲ੍ਹਾ 
ਹਾਲ ਅਪਣੀ ਕਲਮੀ ਲਿਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਕਿ ਮਿਸਟਜ਼ ਹਾਰਵੇ ਐੱਚ; ਗਟੇਫ 
ਛ ਹਨ ਬਲਦ ਥਲ ਸਲਬਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾ ਕਿ 
ਨ ਤੂਫ ਦੇ£ ਅਗਲੇ ਪੋਠੋ ੨ ਟ ੯੩] ਕੰ” 

"ਪਹਿਣੀ ਮੁਠਭੇੜ ੧੦ ਅਪ੍ਰੋਲ ੧੮੪੩ ਈ: ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੀ । _ 

ਪਰਾਏ ਨਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ (ਪਰ) 

<< 



(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੬੪੧੪ ) ਐਲ ੨ । ਐਸ ੩੬, 
ਭਈ _ ਸਮਾਪਤਿ _ਆਇ। 2 

ਬਿਘਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ _|ਹ੍ਰੌਥ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ । ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਤਾਰ ਸਹਾਇ ॥ ੪੦ ॥, 7ਹਾਇਤਾ_ ਕੀਤੀ ( ਜਿਸ ਕਰਕੇ ) ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨ ਰਾ 

ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ _ਆਪਨੌਂ 1 (8 
ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਦੈਨ। ਅਣ ਡੇ 

ਰਾਂਖੇ ਦੇ ਕਰਿ- ਹਾਬ ਗੁਰ ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ 
ਭਈ ਕਸ਼ਲ ਸਭਿ ਚੈਨ ॥੪੧॥| ਤੇ ਆਰਮ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬਥੇ ਉੱਤਰ ਐਨੇ ਰੰਥ ਸਮਾਪਤੀ ਬਰਨ? ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ 
ਬ੍ਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੩੬ ॥ ਇਤਿ । 

_ ਗਜ਼ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਥਾਵਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । 
-ਦੜਲ੍ਰੀਂਪਡਲੇ ਪੰਨੇ ੮। ਟੂਕ ਦੀ ਰਾਕੀ] 

ਆਜ ਕੀ ਮਹਲੇ ਹੈ ਕੱਲ ਸਭ ਅਹਿਕਾਮ ਉਨਕੋ ਕਬੂਲ 

ਗਿਆਂ । ਇਸ ਅਸਨਾਂ ਮੈਂ _ਏਕ' ਘਾਸ ਕੈ ਗਾ _ਪਰ ਜੋ 
ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਓਂ ਨੇ ਟੋਕ ਟੋਕ ਕੀ, ਵਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲੀ 
`_ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਦੇ ਗੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਕਰਦੇ 
ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾਂ। ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਿਆ 
ਸੀਂ , ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਨਾਹਕ _ਗਲ ਛੇੜ ਲਈਂ। ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੇ 
ਨੇ ਬੀ ਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਭੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ 
ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਢੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈ - 
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਾਲੀ ਵੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਿਜ਼ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ । 



£ ੍ ਆ ਇਨ ਰੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ਹ
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